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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 2 งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)

ข

คำนำ
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(งบประมาณเงินบำรุงการศึกษา บ.กศ.) จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติกรอบวงเงินจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีความ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กับเป้ าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบไปด้วย 6 ผลผลิตและ 1 รายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งสิ้น 81,488,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ซ. 2563 ฉบั บนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน ต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2562
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หน้า
➢
➢
➢
➢

คำนำ
สารบัญ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก
➢ สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และหมวดรายจ่าย
➢ สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และหมวดรายจ่าย
➢ งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ
แผนงานบุคากรภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
6311000006 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
6302000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
6303000003 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต)
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยม
6304000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
6308000001 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
6308000006 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6308000007 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
6308000012 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
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6308000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6308000018 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6308000020 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
6308000024 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
6308000025 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
6301000004 โครงการวัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
6301000006 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6301000012 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
6301000015 สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6306000002 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6306000003 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้คณะ
6306000004 ประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6306000008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6306000009 ส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6306000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
6306000015 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจ้างอาจารย์พิเศษ ประจำคณะ
6306000016 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6306000017 ปรับปรุงห้อง 13007 อาคาร 13
6306000019 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
6307000002 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
6307000004 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
6307000007 จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ
6307000008 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตร
6307000012 บริหารจัดการคณะ/สาขาวิชา และสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6307000015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
6311000004 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
6311000012 โครงการจัดหาระบบและปรับปรุงครุภัณฑ์
6311000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
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สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
6312000001 โครงการสนันสนุนการบริหารจัดการองค์กรของกองนโยบายและแผน
6312000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน
6312000009 สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
6320000001 งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
6313000001 จัดการเรียนการสอนเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกสหกิจศึกษา
6313000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา
6313000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาคปกติ)
6313000004 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา
6313000005 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ)
6313000006 การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
6314000002 โครงการสนับสนุนการพัฒนากิจการนักศึกษา
6314000003 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2563
6314000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
6314000005 งานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
6314000006 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
6314000007 งานจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
6314000009 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
6314000014 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6315000003 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)
6315000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6315000005 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6315000006 โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6315000007 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
6315000008 โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6315000009 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ
6315000014 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6315000015 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารบัญ (ต่อ)
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หน่วยตรวจสอบภายใน
6319000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
6319000002 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุณฑ์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
6302000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
6303000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยม
6304000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และ
สร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันอยุธยาศึกษา
6317000002 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
6317000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6316000001 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
6316000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
6311000042 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น

295
295
298
301
301
301
308
308
312
317
321
321
321
321
321
321
324
328
328
328
328
328
331

ช

ซ

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น

81,488,000 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการหลัก

งบประมาณ

***รวมทั้งสิ้น***

81,488,000

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละ

2,732,998

3.35

120,000

4.39

120,000

100.00

105,550

3.86

40,000

37.90

63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจยั และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

35,550

33.68

63411 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน Green University

30,000

28.42

2,507,448

91.75

2,507,448

100.00

5,522,017

6.78

371,984

6.74

63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)

252,984

68.01

63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)

119,000

31.99

5,150,033

93.26

4,756,913

92.37

393,120

7.63

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
63108 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
63E01โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉกุ เฉินหรือจำเป็น
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63202 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฌ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการหลัก

งบประมาณ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา

9,528,276

11.69

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

9,528,276

100.00

63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

661,650

6.94

63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

396,000

4.16

63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์)

422,400

4.43

61,560

0.65

420,810

4.42

63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

3,796,527

39.84

63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม)

1,056,860

11.09

63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)

858,520

9.01

63312 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

841,726

8.83

63314 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านสังคมศาสตร์)

258,450

2.71

63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม)

530,800

5.57

63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)

171,770

1.80

51,203

0.54

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

63,704,709

78.18

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

35,072,187

55.05

306,098

0.87

63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)

1,933,450

5.51

63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านบริหารจัดการ)

2,366,011

6.75

30,015,628

85.58

63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
63333 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม)

63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ)

ญ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการหลัก
63404 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
63H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
63408โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ

ร้อยละ

451,000

1.29

28,091,307

44.10

28,091,307

100.00

541,215

0.85

541,215

100.00

ฎ
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และหมวดรายจ่าย
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร

***รวมทั้งสิ้ น***
แผนงำนพื้ นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพคน
ผู้ สำเร็ จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์)
63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
63333 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผู้ สำเร็ จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม)
63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
63312 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
63314 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านสังคมศาสตร์)
63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม)
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
63401 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ด้านบริหารจัดการ)
63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านบริหารจัดการ)
63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ)
63404 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
ผลงำนทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น
63318 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงำนบุ คลำกรภำครั ฐ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพคน)
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุ คลำกรภำครั ฐ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
63H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนำกำรศึกษำเพื่ อควำมยั่งยืน แผนงำนยุทธศำสตร์ เสริ มสร้ ำงพลังทำงสังคม
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงกำรยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่ อกำรพัฒนำท้องถิ่ น
63108 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
63202 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
63408โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
63411 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน Green University
แผนงำนบริ หำรเพื่ อรองรั บกรณีฉุกเฉินหรื อจำเป็ น
แผนงำนบริ หำรเพื่ อรองรั บกรณีฉุกเฉินหรื อจำเป็ น
63E01โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

งบบุ คลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอื่ น งบประมำณ
เงินเดือนและ ค่ำจ่ำงชั่วครำว ค่ำ ต-ช-ว
ครุ ภัณฑ์ สิ่ งก่อสร้ ำง
ค่ำจ้ำงประจำ
สำธำรณูปโภค
-

25,386,240
5,592,960
5,592,960
5,592,960
19,793,280
19,793,280
19,793,280
-

47,498,399
40,653,698
1,495,720
617,350
396,000
61,560
420,810
38,650,235
3,916,527
180,680
1,111,504
841,726
258,450
1,851,220
122,400
29,916,728
451,000
507,743
456,540
51,203
2,248,527
2,248,527
2,248,527
4,596,174
3,556,289
3,556,289
1,039,885
40,000
393,120
35,550
541,215
30,000
-

2,632,489 1,330,220 768,960 3,871,692
2,632,489 1,330,220 768,960 163,620
44,300 366,000 56,400
44,300
- 366,000 56,400
2,588,189 964,220 712,560 163,620
- 712,560 163,620
836,898
- 373,000
- 544,220
1,652,391
47,000
98,900
- 1,200,624
- 1,200,624
- 1,200,624
- 2,507,448
- 2,507,448
- 2,507,448

81,488,000
51,141,947
1,962,420
661,650
396,000
422,400
61,560
420,810
43,078,824
3,916,527
1,056,860
1,111,504
841,726
258,450
836,898
2,224,220
544,220
1,821,791
30,015,628
451,000
6,100,703
6,049,500
51,203
22,041,807
22,041,807
22,041,807
5,796,798
4,756,913
4,756,913
1,039,885
40,000
393,120
35,550
541,215
30,000
2,507,448
2,507,448
2,507,448

ร้ อยละ

100.00
62.76
3.84
33.72
20.18
21.52
3.14
21.44
84.23
9.09
2.45
2.58
1.95
0.60
1.94
5.16
1.26
4.23
69.68
1.05
11.93
99.16
0.84
27.05
100.00
100.00
11.33
82.06
100.00
17.94
3.85
37.80
3.42
52.05
2.88
3.08
100.00
100.00

ฏ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
และสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

25,386,240
25,386,240
47,498,399
47,498,399

31.15
100.00
58.29
100.00

3,962,709
2,632,489
1,330,220
768,960
3,871,692
81,488,000

4.86
66.43
33.57
0.94
4.75
100.00

ฐ
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ
หมวดรำยจ่ำย
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/ผลผลิต-โครงกำร/งำน/หน่วยงำน/รำยกำร

เงินเดือนและค่ำจ้ำง
ประจำ
-

ร้ อยละของประเภทงบประมำณรำยจ่ำย
รวมงบประมำณทั้งสิ้ น
แผนงำนบุ คำกรภำครั ฐ
รำยกำรค่ำดำเนินงำนภำครั ฐ
แผนงำน 7.1 : แผนงำนบุ คลกรภำครั ฐ
แผนงำนรอง 7.1.25 : แผนงำนรองบุ คลำกรภำครั ฐยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
รำยกำรบุ คลำกรภำครั ฐ
สำนักงำนอธิ กำรบดี กองกลำง
1 1 6311000006 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โรงเรี ยนสำธิ ตระดับปฐมวัย
2 1 6302000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสำธิ ตระดับประถมศึกษำ
3 1 6303000003 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต)
โรงเรี ยนสำธิ ตระดับมัธยม
4 1 6304000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงำนพื้ นฐำน
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพคน
แผนงำน 3.1 : แผนงำนพื้ นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพคน
แผนงำนรอง 3.1.2 : แผนงำนรองยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้ สำเร็ จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยำศำตร์ และเทคโยโลยี
5
1 6308000001 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
6
2 6308000006 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7
3 6308000007 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
8
4 6308000012 โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
9
5 6308000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
6 6308000018 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
7 6308000020 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
12
8 6308000024 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
13
9 6308000025 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ผลผลิต : ผู้ สำเร็ จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
คณะครุ ศำสตร์
14
1 6301000004 โครงการวัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
15
2 6301000006 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
16
3 6301000012 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
17
4 6301000015 สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์
18
1 6306000002 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
2 6306000003 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
3 6306000004 ประชาสัมพันธ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
4 6306000008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
5 6306000009 ส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
6 6306000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
7 6306000015 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจ้างอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25
8 6306000016 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

ค่ำจ่ำงชั่วครำว
31.15
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
14,549,040
14,549,040
1,481,160
1,481,160
3,763,080
3,763,080
5,592,960
5,592,960
-

-

ค่ำ ต-ช-ว
63.42
51,679,351
2,705,067
2,705,067
2,705,067
2,705,067
2,705,067
2,027,180
2,027,180
59,400
59,400
161,947
161,947
456,540
456,540
46,466,836
45,944,836
45,944,836
45,944,836
1,556,523
1,556,523
61,560
9,600
51,203
420,810
396,000
617,350
39,631,400
1,827,130
1,072,595
393,120

ค่ำสำธำรณูปโภค
-

ครุ ภัณฑ์

สิ่ งก่อสร้ ำง

2.50
2,035,789
-

1.63
1,330,220
-

เงินอุดหนุน

รำยจ่ำยอื่ น
-

1.30
1,056,400
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,035,789
2,035,789
2,035,789
2,035,789
44,300
44,300
44,300
1,991,489
530,800

1,330,220
1,330,220
1,330,220
1,330,220
366,000
366,000
366,000
964,220
-

-

1,056,400
1,056,400
1,056,400
1,056,400
56,400
56,400
56,400

-

1,000,000
-

47,000

-

530,800
-

-

361,415
2,235,697
518,800
125,680
451,000
171,770
35,550
252,984
301,622

-

306,098

306,098

-

รวมทั้งสิ้ น
100.00
81,488,000
28,091,307
28,091,307
28,091,307
28,091,307
28,091,307
16,576,220
16,576,220
1,540,560
1,540,560
3,925,027
3,925,027
6,049,500
6,049,500
50,889,245
50,367,245
50,367,245
50,367,245
2,023,223
2,023,223
56,400
61,560
9,600
51,203
420,810
396,000
617,350
366,000
44,300
43,587,109
2,357,930
1,072,595
393,120
530,800
361,415
2,588,795
518,800
125,680
451,000
171,770
35,550
252,984
301,622
306,098

ร้ อยะ

100.00
34.47
34.47
34.47
34.47
34.47
20.34
20.34
1.89
1.89
4.82
4.82
7.42
7.42
62.45
61.81
61.81
61.81
2.48
2.48
0.07
0.08
0.01
0.06
0.52
0.49
0.76
0.45
0.05
53.49
2.89
1.32
0.48
0.65
0.44
3.18
0.64
0.15
0.55
0.21
0.04
0.31
0.37
0.38

5
1 6308000001 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
6
2 6308000006 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7
3 6308000007 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
8
4 6308000012 โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
9
5 6308000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
6 6308000018 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
7 6308000020 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
12
8 6308000024 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
13
9 6308000025 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ผลผลิต : ผู้ สำเร็ จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
คณะครุ ศำสตร์
14
1 6301000004 โครงการวัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
15
2 6301000006 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ยุทธศำสตร์
/แผนงำน/ผลผลิ
ต-โครงกำร/งำน/หน่
16
3 6301000012
จัดหาทรั
พยากรสนับสนุ
นการจัดการศึกษา วยงำน/รำยกำร

ฑ

61,560
9,600
51,203
420,810
396,000
617,350
39,631,400
1,827,130
1,072,595
393,120

44,300
1,991,489
530,800

366,000
964,220
-

56,400

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ผลผลิ- ต-โครงการ งาน หน่วยงาน
และรายการ (ต่อ)
-

เงินเดือนและค่ำจ้ำง
ประจำ
17
4 6301000015 สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
ร้คณะมนุ
อยละของประเภทงบประมำณรำยจ่
-ษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ ำย
รวมงบประมำณทั
สิ้ น
18
1 ้ง6306000002
ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนงำนบุ
ฐ
19 คำกรภำครั
2 6306000003
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รำยกำรค่
ฐ ประชาสัมพันธ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 ำดำเนิ3นงำนภำครั
6306000004
แผนงำน
คลกรภำครั
ฐ งปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 7.1 : แผนงำนบุ
4 6306000008
สัมมนาเชิ
แผนงำนรอง
7.1.25
: แผนงำนรองบุ
บคุณภำพกำรศึ
ยนรู้ ตลอดชีวิต
22
5 6306000009
ส่งเสริคมลำกรภำครั
การบริการวิฐยกระดั
ชาการคณะมนุ
ษยศาสตร์กแษำและกำรเรี
ละสังคมศาสตร์
รำยกำรบุ
ฐ
23 คลำกรภำครั
6 6306000012
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนัก24
งำนอธิ กำรบดี
กองกลำง พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจ้างอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 6306000015
ลากรภาครัฐษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
251 1 8 6311000006
6306000016 รายการค่
จัดซื้อครุภาใช้
ัณฑ์จ่าสยบุ
านักคงานคณะมนุ
โรงเรี26
ยนสำธิ ตระดั
บปฐมวัย ปรับปรุงห้อง 13007 อาคาร 13
9 6306000017
บสนุนค่าใช้ษจยศาสตร์
่ายการจัแดละสั
การศึงคมศาสตร์
กษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
272 1 10 6302000003
6306000019 โครงการสนั
บริหารจัดการคณะมนุ
โรงเรี
ตระดั
บประถมศึกษำ
-คณะวิยทนสำธิ
ยำกำรจั
ดกำร
าใช้จ่ายบุฒคนาบุ
ลากรภาครั
ฐ (โรงเรีบยสนุ
นประถมสาธิ
ต) ทยาการจัดการ
283 1 1 6303000003
6307000002 ค่โครงการพั
คลากรสายสนั
นวิชาการคณะวิ
โรงเรี29
ยนสำธิ ตระดั
บมัธยม
2 6307000004
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
304 1 3 6304000002
6307000007 รายการค่
จัดซื้อครุภาใช้
ัณฑ์จ่าสยบุ
นับคสนุลากรภาครั
นการปฏิบฐัติงานและบริหารจัดการคณะ
แผนงำนพื
31 ้ นฐำน4 6307000008 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศำสตร์
ธศำสตร์ ด้ำนกำรพั
ฒนำและเสริ
มสร้ ำงศัชกายภำพคน
32 ที่ 3 5ยุท6307000012
บริหารจั
ดการคณะ/สาขาวิ
และสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ
แผนงำน
้ นฐำนด้โครงการพั
ำนกำรพัฒฒนำและเสริ
มสร้กศึำกงศัษากยภำพคน
33 3.1 : แผนงำนพื
6 6307000015
นาศักยภาพนั
คณะวิทยาการจัดการ
แผนงำนรอง
แผนงำนรองยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
-สำนักงำนอธิ ก3.1.2
ำรบดี: กองกลำง
ผลผลิ34ต : ผู้ สำเร็2จกำรศึ
กษำด้ำนวิโครงการบริ
ทยำศำสตร์หแารจั
ละเทคโนโลยี
-6311000004
ดการประชุมของมหาวิทยาลัย
คณะวิ35ทยำศำตร์3และเทคโยโลยี
-6311000012 โครงการจัดหาระบบและปรับปรุงครุภัณฑ์
14 6308000001
กเรียนวิ
ทยาศาสตร์
365
6311000017 โครงการทุ
โครงการสนันบช้าสนุงเผืนอการบริ
หารจั
ดการองค์กร กองกลาง สานักงานอธิการบดี
6 กำรบดี
2 6308000006
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สำนักงำนอธิ
กองนโยบำยและแผน
31 6308000007
ศึกษาตามอั
กษณ์และคุ
ณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
377
6312000001 โครงการพั
โครงการสนัฒนนานั
สนุนกการบริ
หารจัตดลัการองค์
กรของกองนโยบายและแผน
42 6308000012
บารุกงยภาพบุ
ศิลปและวั
ฒนธรรม
388
6312000004 โครงการท
โครงการพัานุ
ฒนาศั
คลากรกองนโยบายและแผน
53 6308000017
บสนุนการบริ
ารจัดการคณะวิ
ทยาศาสตร์
399
6312000009 โครงการสนั
สนับสนุนการประเมิ
นคุณหภาพการศึ
กษภายใน
ประจาปีแกละเทคโนโลยี
ารศึกษา 2562
10
64 6308000018
ฒดนาศั
กยภาพบุ
คลากรคณะวิ
40
6320000001 โครงการพั
งานบริหารจั
การงานวิ
เทศสั
มพันธ์และศูทนยาศาสตร์
ย์ภาษา และเทคโนโลยี
7 6308000020
โครงการสนั
สำนัก11งำนอธิ กำรบดี
กองบริ กำรกำรศึ
กษำ บสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
12
81 6308000024
บปรุงอาคารศูยมสหกิ
นย์ศึกจษาดาราศาสตร์
41
6313000001 โครงการปรั
จัดการเรียนการสอนเตรี
ศึกษาและฝึกสหกิจศึกษา
13
92 6308000025
้อครุกภยภาพบุ
ัณฑ์เพื่อคสนั
บสนุนการเรี
ยนรู้ กษา
42
6313000002 โครงการจั
โครงการพัดฒซืนาศั
ลากรกองบริ
การการศึ
ผลผลิ43ต : ผู้ สำเร็3จกำรศึ
กษำด้ำนสัโครงการสนั
งคมศำสตร์บสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาคปกติ)
6313000003
คณะครุ
44ศำสตร์ 4 6313000004 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา
14
15 6301000004
กศึดกการศึ
ษาคณะครุ
ศาสตร์
45
6313000005 โครงการวั
โครงการสนัสดุบพสนุัฒนนานั
การจั
กษารายวิ
ชาศึกษาทั่ วไป (ภาคปกติ)
15
26 6301000006
ฒนาการฝึ
พครู
46
6313000006 พัการบริ
หารจักดประสบการณ์
การศูนย์สหกิวจิชศึาชีกษา
3 6301000012
สำนัก16งำนอธิ กำรบดี
กองพัฒนำนัจัดกหาทรั
ศึกษำพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
17
41 6301000015
บสนุนการบริ
ดการคณะครุ
ศาสตร์
47
6314000002 สนั
โครงการสนั
บสนุหนารจั
การพั
ฒนากิจการนั
กศึกษา
คณะมนุ
และสังคมศำสตร์
48 ษยศำสตร์
2 6314000003
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ.2563
18
13 6306000002
งเสริมและพั
ฒนางานวิ
ชาการคณะมนุ
งคมศาสตร์
49
6314000004 ส่โครงการพั
ฒนาศั
กยภาพบุ
คลากรเพื่อเพิษ่มยศาสตร์
ประสิทธิแผละสั
ลในการปฏิ
บัติงาน
19
24 6306000003
นคุณภาพการศึ
ษาและการจัดการความรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50
6314000005 โครงการประกั
งานบริหารจัดการหอพั
กนักศึกกษา
20
35 6306000004
และท
านุกบนัารุกงศึศิกลษา
ปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51
6314000006 ประชาสั
งานจัดซืม้อพัครุนภธ์ัณ
ฑ์หอพั
21
46 6306000008
มมนาเชิ
ปฏิบอัตมแซมครุ
ิการทบทวนแผนกลยุ
ธ์ คณะมนุ
52
6314000007 สังานจั
ดซื้องและซ่
ภัณฑ์กองพัฒทนานั
กศึกษาษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
57 6306000009
งเสริงมเสริ
การบริ
ารวิชยาการคณะมนุ
ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53
6314000009 ส่งานส่
มสุขกอนามั
และการรักษาพยาบาล
23
68 6306000012
ฒนาศักยภาพบุ
นวิชฏาการคณะมนุ
54
6314000014 พัโครงการพั
ฒนานักคศึคลากรสายวิ
กษาตามอัตชลัาการและสายสนั
กษณ์มหาวิทยาลับยสนุ
ราชภั
พระนครศรีอษยุธยศาสตร์
ยา และสังคมศาสตร์
7 6306000015 สพัำรสนเทศ
ฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจ้างอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนัก24วิทยบริ กำรและเทคโนโลยี
25
81 6306000016
ดซื้อครุภัณหฑ์ารจั
สานัดกการส
งานคณะมนุ
ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
55
6315000003 จัโครงการบริ
านักวิทยบริ
การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (บ.กศ.)

ค่ำจ่ำงชั่วครำว
31.15
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
14,549,040
14,549,040
1,481,160
1,481,160
3,763,080
3,763,080
5,592,960
5,592,960
----

-

-

-

-

-

1,000,000
-

หมวดรำยจ่ำย

ค่ำ ต-ช-ว
361,415
63.42
2,235,697
51,679,351
518,800
2,705,067
125,680
2,705,067
451,000
2,705,067
171,770
2,705,067
35,550
2,705,067
252,984
2,027,180
301,622
2,027,180
59,400
59,400
378,291
161,947
1,386,030
161,947
49,500
456,540
223,020
456,540
46,466,836
280,700
45,944,836
623,790
45,944,836
209,020
45,944,836
27,893,355
1,556,523
4,729,975
1,556,523
596,700
22,566,680
61,560
1,213,680
9,600
200,000
51,203
37,500
420,810
876,180
396,000
100,000
617,350
1,054,550
120,000
55,000
39,631,400
81,100
1,827,130
1,072,595
540,000
393,120
258,450

ค่ำสำธำรณูปโภค

ครุ ภ530,800
ัณฑ์

--

2.50
306,098
2,035,789
-

1.63
47,000
1,330,220
-

--

-

306,098
-

47,000

-

-

--

--

--

-

-

-

2,568,185
361,415
200,000
2,235,697
250,000
518,800
41,500
125,680
1,082,159
451,000
171,770
122,400
35,550
40,000
252,984
832,126
301,622
1,362,673

-

177,458

-----

-

-

-

-

สิ่ งก่อสร้ ำง

เงินอุดหนุน

รำยจ่ำยอื่ น
1.30
1,056,400
-

130,970
-130,970
2,035,789
2,035,789
2,035,789
2,035,789
44,300
44,300
------98,900
-44,300
1,991,489
530,800
98,900

1,330,220
1,330,220
1,330,220
1,330,220
366,000
366,000
-------366,000
964,220
-

----

530,800
290,441
306,098
252,841
37,600
624,380
306,098
-

373,000
47,000
373,000
544,220
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,056,400
1,056,400
1,056,400
1,056,400
1,000,000
56,400
56,400
56,400
1,000,000

-

1,000,000
-

56,400
61,560
9,600
51,203
420,810
396,000
617,350
366,000
44,300
43,587,109
2,357,930
1,072,595
393,120
รวมทั530,800
้งสิ้ น
361,415
100.00
2,588,795
81,488,000
518,800
28,091,307
125,680
28,091,307
451,000
28,091,307
171,770
28,091,307
35,550
28,091,307
252,984
16,576,220
301,622
16,576,220
306,098
1,540,560
47,000
1,540,560
378,291
3,925,027
1,517,000
3,925,027
49,500
6,049,500
223,020
6,049,500
130,970
50,889,245
280,700
50,367,245
623,790
50,367,245
209,020
50,367,245
28,893,355
2,023,223
4,729,975
2,023,223
596,700
56,400
23,566,680
61,560
1,213,680
9,600
200,000
51,203
37,500
420,810
876,180
396,000
100,000
617,350
1,153,450
366,000
120,000
44,300
55,000
43,587,109
81,100
2,357,930
98,900
1,072,595
540,000
393,120
258,450
530,800
3,231,626
361,415
200,000
2,588,795
250,000
518,800
41,500
125,680
1,455,159
451,000
252,841
171,770
160,000
35,550
40,000
252,984
832,126
301,622
2,531,273
306,098
177,458

0.07
0.08
0.01
0.06
0.52
0.49
0.76
0.45
0.05
53.49
2.89
1.32
0.48
ร้ อยะ0.65
0.44
3.18
100.00
0.64
34.47
0.15
34.47
0.55
34.47
0.21
34.47
0.04
34.47
0.31
20.34
0.37
20.34
0.38
1.89
0.06
1.89
0.46
4.82
1.86
4.82
0.06
7.42
0.27
7.42
0.16
62.45
0.34
61.81
0.77
61.81
0.26
61.81
35.46
2.48
5.80
2.48
0.73
0.07
28.92
0.08
1.49
0.01
0.25
0.06
0.05
0.52
1.08
0.49
0.12
0.76
1.42
0.45
0.15
0.05
0.07
53.49
0.10
2.89
0.12
1.32
0.66
0.48
0.32
0.65
3.97
0.44
0.25
3.18
0.31
0.64
0.05
0.15
1.79
0.55
0.31
0.21
0.20
0.04
0.05
0.31
1.02
0.37
3.11
0.38
0.22

42
2 6313000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา
43
3 6313000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาคปกติ)
44
4 6313000004 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา
45
5 6313000005 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่ วไป (ภาคปกติ)
46
6 6313000006 การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา
สำนักงำนอธิ กำรบดี กองพัฒนำนักศึกษำ
47
1 6314000002 โครงการสนับสนุนการพัฒนากิจการนักศึกษา
48
2 6314000003 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ.2563
49
3 6314000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
50
4 6314000005 งานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
51
5 6314000006 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
52
6 6314000007 งานจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
ยุทธศำสตร์
ต-โครงกำร/งำน/หน่
เงินเดือนและค่ำจ้ำง
53
7 6314000009
งานส่/แผนงำน/ผลผลิ
งเสริมสุขอนามัยและการรั
กษาพยาบาลวยงำน/รำยกำร
ประจำ
54
8 6314000014 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ำย
สร้ อำนัยละของประเภทงบประมำณรำยจ่
กวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวมงบประมำณทั
สิ้ น
55
1 ้ง6315000003
โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)
แผนงำนบุ
ฐ
56 คำกรภำครั
2 6315000004
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รำยกำรค่
ฐ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ57 ำดำเนิ3นงำนภำครั
6315000005
แผนงำน
คลกรภำครั
ฐ ฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
58 7.1 : แผนงำนบุ
4 6315000006
โครงการพั
แผนงำนรอง
7.1.25
: แผนงำนรองบุ
คลำกรภำครั
ยกระดั
59
5 6315000007
โครงการพั
ฒนาห้อฐงสมุ
ดมนุบษคุย์ณภำพกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
รำยกำรบุ
ฐ
60 คลำกรภำครั
6 6315000008
โครงการห้องสมุดสีเขียว สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก61
งำนอธิ กำรบดี
กองกลำง โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ
7 6315000009
6311000006 โครงการจั
รายการค่าดใช้หาครุ
จ่ายบุภคัณลากรภาครั
621 1 8 6315000014
ฑ์สานักวิทฐยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรี63
ยนสำธิ ตระดั
บปฐมวัย โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 6315000015
2 1 6302000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยตรวจสอบภำยใน
โรงเรี64
ยนสำธิ ตระดั
บประถมศึกษำโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
1 6319000001
6303000003 โครงการสนั
ค่าใช้จ่ายบุคบลากรภาครั
นประถมสาธิ
653 1 2 6319000001
สนุนการบริฐห(โรงเรี
ารจัดยการองค์
กร ต)
โรงเรี ยนสำธิบตสนุ
ระดันบค่มัำใช้
ธยม
โครงกำรสนั
จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
โรงเรี ย4นสำธิ1ตระดั6304000002
บปฐมวัย รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงำนพื
66 ้ นฐำน1 6302000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศำสตร์
ยุทบธศำสตร์
นกำรพัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพคน
โรงเรี
ยนสำธิทตี่ 3ระดั
ประถมศึดก้ำษำ
แผนงำน
้ นฐำนด้โครงการสนั
ำนกำรพัฒบนำและเสริ
ำงศักดยภำพคน
67 3.1 : แผนงำนพื
1 6303000002
สนุนค่าใช้จม่าสร้ยการจั
การศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึก- ษา)
แผนงำนรอง
แผนงำนรองยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
โรงเรี
ยนสำธิ ต3.1.2
ระดัมัธ: ยม
ผลผลิ68ต : ผู้ สำเร็1จ6304000003
กำรศึกษำด้ำนวิโครงการสนั
ทยำศำสตร์บแสนุละเทคโนโลยี
นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทยำศำตร์
ยุคณะวิ
ทธศำสตร์
ที่ 4 ยุแทละเทคโยโลยี
ธศำสตร์ ด้ำนกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่ อมล้ำ และสร้ ำงกำรเจริ ญเติบโตจำกภำยใน
5 4 แผนงำนพื
1 6308000001
โครงการทุ
ช้าหำควำมยำกจน
งเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
แผนงำน
้ นฐำนด้ำนกำรแก้
ไขปันญ
ลดควำมเหลื่ อมล้ำ และสร้ ำงกำรเจริ ญเติบโตจำกภำยใน
6
2 6308000006
ฒนานัำกนกำรแก้
ศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒลดควำมเหลื
ิระดับอุดมศึ่กอษาแห่
งชาติ ำงกำรเจริ ญเติบโตจำกภำยใน แผนงำนรอง
4.1.26
แผนงำนพื้ นพัฐำนด้
ไขปั ญหำควำมยำกจน
มล้ำ และสร้
3 6308000007
ฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
ผลผลิต7ที่ 4 : ผลงำนท
ำนุบำรุ งศิโครงการพั
ลปวัฒนธรรม
6308000012 โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
สถำบั น8อยุธยำศึ4กษำ
6308000017 โครงการบริ
โครงการสนัหบารจั
สนุนดการบริ
หารจั
ดการคณะวิ
ยาศาสตร์
699
15 6317000002
การสานั
กงานสถาบั
นอยุทธยาศึ
กษา และเทคโนโลยี
10
6308000018 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบั
ลากรคณะวินทอยุ
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
70
26 6317000003
ธยาศึกษา
11 ที่ 2 7: 6308000020
โครงการสนั
บสนุนการจัดการศึกษาและผลิ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรสร้
ำงควำมสำมำรถในกำรแข่
งขัน ตบัณฑิต
12 2.7 : แผนงำนยุ
8 6308000024
โครงการปรั
บปรุงจอาคารศู
ศึกษาดาราศาสตร์
แผนงำน
ทธศำสตร์
ส่งเสริ มกำรวิ
ัยและพันฒย์นำ
13 : โครงกำรวิ
9 6308000025
ดซืค้อวำมรู
ครุภัณ้ ทฑ์ี่มีศเพืัก่อยภำพ
สนับสนุนการเรียนรู้
โครงกำร
จัยเพื่ อสร้ ำงโครงการจั
สะสมองค์
ผลผลินตวิ:จผูัย้ สและพั
ำเร็ จฒ
กำรศึ
สถำบั
นำ กษำด้ำนสังคมศำสตร์
-คณะครุ
71ศำสตร์ 1 6316000001 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
14
1
6301000004
โครงการวั
ส
ดุ
พ
ฒ
ั
นานั
ก
ศึ
ก
ษาคณะครุ
ศ
าสตร์
72
2 6316000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
6301000006
2. ยุท15
ธศำสตร์ ข2องมหำวิ
ทยำลัย พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหำวิ16
ทยำลัย 3 6301000012 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
17
6301000015 โครงการบริ
สนับสนุนการบริ
หารจัฒ
ดการคณะครุ
ศาสตร์
73
14 6311000042
หารและพั
นามหาวิทยาลั
ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์
18
1 6306000002 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
2 6306000003 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
3 6306000004 ประชาสัมพันธ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
4 6306000008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
5 6306000009 ส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
6 6306000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
7 6306000015 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจ้างอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25
8 6306000016 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
9 6306000017 ปรับปรุงห้อง 13007 อาคาร 13

-
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55,000
81,100
540,000
258,450
2,568,185
200,000
250,000
41,500
1,082,159
122,400
40,000
ค่ำ ต-ช-ว
832,126
63.42
1,362,673
51,679,351
177,458
2,705,067
400,000
2,705,067
55,000
2,705,067
541,215
2,705,067
40,000
2,705,067
30,000
2,027,180
119,000
2,027,180
59,400
59,400
90,100
161,947
90,100
161,947
456,540
4,756,913
456,540
715,440
46,466,836
715,440
45,944,836
850,973
45,944,836
850,973
45,944,836
3,190,500
1,556,523
3,190,500
1,556,523
299,500
299,500
61,560
299,500
9,600
299,500
51,203
299,500
420,810
270,000
396,000
29,500
617,350
222,500
222,500
222,500
39,631,400
222,500
1,827,130
200,000
1,072,595
22,500
393,120
2,507,448

--

98,900
290,441
252,841
37,600
ครุ ภัณฑ์ 2.50
624,380
2,035,789
624,380
9,900
9,900
2,035,789
2,035,789
2,035,789
2,035,789
44,300
44,300
---44,300
1,991,489
530,800

-

530,800
-

-

-

-

-

306,098

47,000

-

-

-

373,000
373,000
สิ่ งก่อสร้ ำง1.63
544,220
1,330,220
544,220
-

-

-

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ (ต่อ)
ค่ำจ่ำงชั่วครำว
31.15
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
14,549,040
14,549,040
1,481,160
1,481,160
3,763,080
3,763,080
5,592,960
5,592,960
-

--

2,507,448
361,415
2,507,448
2,235,697
518,800
125,680
451,000
171,770
35,550
252,984
301,622

หมวดรำยจ่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภค
-

-

1,330,220
1,330,220
1,330,220
1,330,220
366,000
366,000
--366,000
-964,220
-

306,098
47,000

เงินอุดหนุน

รำยจ่ำยอื่ น
-

1.30
1,056,400
-

-

1,056,400
1,056,400
1,056,400
1,056,400
56,400
56,400
56,400
-

--

1,000,000
-

55,000
81,100
98,900
540,000
258,450
3,231,626
200,000
250,000
41,500
1,455,159
252,841
160,000
รวมทั้ง40,000
สิ้ น
832,126
100.00
2,531,273
81,488,000
177,458
28,091,307
400,000
28,091,307
55,000
28,091,307
541,215
28,091,307
40,000
28,091,307
30,000
16,576,220
119,000
16,576,220
624,380
1,540,560
544,220
1,540,560
100,000
3,925,027
90,100
3,925,027
9,900
6,049,500
4,756,913
6,049,500
715,440
50,889,245
715,440
50,367,245
850,973
50,367,245
850,973
50,367,245
3,190,500
2,023,223
3,190,500
2,023,223
299,500
56,400
299,500
61,560
299,500
9,600
299,500
51,203
299,500
420,810
270,000
396,000
29,500
617,350
222,500
366,000
222,500
44,300
222,500
43,587,109
222,500
2,357,930
200,000
1,072,595
22,500
393,120
2,507,448
530,800
2,507,448
361,415
2,507,448
2,588,795
518,800
125,680
451,000
171,770
35,550
252,984
301,622
306,098
47,000

0.07
0.10
0.12
0.66
0.32
3.97
0.25
0.31
0.05
1.79
0.31
0.20
ร้ อยะ0.05
1.02
3.11
100.00
0.22
34.47
0.49
34.47
0.07
34.47
0.66
34.47
0.05
34.47
0.04
20.34
0.15
20.34
0.77
1.89
0.67
1.89
0.12
4.82
0.11
4.82
0.01
7.42
5.84
7.42
0.88
62.45
0.88
61.81
1.04
61.81
1.04
61.81
3.92
2.48
3.92
2.48
0.37
0.07
0.37
0.08
0.37
0.01
0.37
0.06
0.37
0.52
0.33
0.49
0.04
0.76
0.27
0.45
0.27
0.05
0.27
53.49
0.27
2.89
0.25
1.32
0.03
0.48
3.08
0.65
3.08
0.44
3.08
3.18
0.64
0.15
0.55
0.21
0.04
0.31
0.37
0.38
0.06
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ รหัสโครงการ 6311000006
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63H02 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน)
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 317 มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อขยายเครือขายและมี
การปรับปรุงฐานขอมูลอยางสม่ำเสมอ (2 ระบบ/กิจกรรม), KPI : S 318 ระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการบริหารงาน (รอยละ 85)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงค
เพื่ อ จ ายเป น เงิน เดื อ น ค า จ า ง และค า ตอบแทนแก บุ ค ลากรภาครั ฐ ในสั งกั ด มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ประจำตามสัญญาและลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
6. วิธีการดำเนินงาน จายเปนเงินเดือน/ คาจาง /คาตอบแทน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 16,576,220.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

109

รอยละ

85

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก
202102030112

202102030212

202102030321

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

คาจางชัว่ คราว
รายละเอียด : ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตำแหนงอาจารย จำนวน 5 คน เงินเดือนๆ
ละ 22490 จำนวน 12 เดือน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,349,400 บาท
คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : เจาหนาที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จำนวน 104 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,199,640 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : 1. คาเบี้ยประกันสังคม เจาหนาที่ประจำตามสัญญา จำนวน 104 อัตรา
อัตรารอยละ 5 จำนวนเงิน 660,540 บาท
2. คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จำนวน 5 อัตรา อัตรารอยละ 5
จำนวนเงิน 45,000 บาท
3. คาเชาบานลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จำนวน 5 อัตรา อัตราเดือนละ 8,000 บาท
จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 480,000 บาท
4. คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ (โบนัส) จำนวน 10 อัตรา อัตราละ
22,490 บาท จำนวนเงิน 224,900 บาท
5. คาตแบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ (โบนัส) จำนวน 2 อัตรา อัตราละ
23,370 บาท จำนวนเงิน 46,740 บาท
6. เงินเพิ่มพิเศษเจาหนาที่ประจำตามสัญญา จำนวน 170 อัตรา อัตราละ 250 บาท รวม
โรงเรียนสาธิต จำนวนเงิน 510,000 บาท
7. คาธรรมเนียมสำหรับการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จำนวน 12 อัตรา อัตราละ
5,000 บาท จำนวนเงิน 60,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,027,180 บาท

1,349,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.
62)
337,350.00

13,199,640.00

3,299,910.00

3,299,910.00

3,299,910.00

3,299,910.00

2,027,180.00

415,180.00

415,180.00

415,180.00

781,640.00

ชื่อกิจกรรมยอย
1. เงินเดือนและคาจางประจำของลูกจาง
ชั่วคราวชาวตางประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
2. เงินเดือนและคาจางประจำของเจาหนาที่
ประจำตามสัญญา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
3. คาตอบแทน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

16,576,220.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.
63)
337,350.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.
63)
337,350.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.
63)
337,350.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
หนวยนับ
ป 2562

กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. เงินเดือนและคาจางประจำของลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย

2. เงินเดือนและคาจางประจำของเจาหนาที่ประจำตามสัญญา
3. คาตอบแทน

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

5
21.25
104
21.25
109.00
21.25

5
21.25
104
21.25
109.00
21.25

5
21.25
104
21.25
109.00
21.25

5
21.25
104
21.25
109.00
21.25
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รหัสโครงการ 6302000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63H02 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน)
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน), KPI :
BB 412 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับ
การสนับสนุน (รอยละ 100)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ : 0203, 2.3 สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เปนแหลงฝก
ประสบการณ วิชาชีพสำหรับนั กศึ กษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนแหลงคนควาวิจัยและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหเต็มตามศักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน เพื่อใหการจัดการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิ ภาพ จึงตองมีการดำเนินการหลายๆ ดาน ไดแก
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2.เพื่อยกระดับใหโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถและมีมาตราฐาน
โดยจัดจางครู แมบาน ในการสนับสนุนคาจางชั่วคราว เงินคาประกันสังคม และคาตอบแทนอื่นๆ
3.เพื่อสงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย
4.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน
5.เพื่อใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควา วิจัย และพัฒนาขอมูลทางวิชาการ
ทางการศึกษาเด็กปฐมวัยสำหรับนักศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
1.จำนวนนักเรียนที่เขาใหมและจำนวนนักเรียนที่คงอยู จำนวน 217 คน
2.จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100
3.จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจำป
งบประมาณ 2563
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,540,560.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมและสำเรจการศึกษาตามระดับชั้น
3. ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น
4. จำนวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเปนแหลงฝกประสบการณคนควาวิจยั และพัฒนาขอมูลทางวิชา
การศึกษาปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีผูบริหารและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงขึน้ และไดมาตราฐาน
2. นักเรียนปฐมวัยไดรับการสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1
2. ไตรมาสที่ 2
3. ไตรมาสที่ 3
4. ไตรมาสที่ 4

หนวย
นับ

คาเปาหมาย
(Target)

ระดับชั้น
ระดับชั้น
คน
รอยละ

4
4
10
85

รอยละ
รอยละ

100
100

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

25
25
25
25
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202102010112

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. กิจกรรมที่ 1 จัดจางบุคลากรประจำ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

202102010221

2. กิจกรรมหลักที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม
5%
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : คาจางบุคลากรประจำโรงเรียน
1.คาจางชั่วคราว งบบุคลากร
-เงินเดือน
-คาจางประจำ
-คาจางชั่วคราว
-คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,481,160 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนแปดหมืน่ หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบ
บาทถวน)
ใชสอย
รายละเอียด : กิจกรรมหลักที่ 2
เงินสมทบประกันสังคม 5 %
1.เงินสมทบประกันสังคม 5 % จำนวน 6 คนๆ
ละ 12 เดือน ๆละ 750 บาท
2.เงินสมทบประกันสังคม 5 % จำนวน 1 คนๆ
ละ 12 เดือน ๆละ 450 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59,400 บาท
(หาหมื่นเกาพันสี่รอ ยบาทถวน)

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารยภัทราวรรณ จันทรเนตร

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

1,481,160.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
370,290.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
370,290.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
370,290.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
370,290.00

59,400.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

1,540,560.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมที่ 1 จัดจางบุคลากรประจำโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. กิจกรรมหลักที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5%

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีผูบริหารและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นและไดมาตราฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีผูบริหารและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นและไดมาตราฐาน

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

10.00
100.00
10.00
100.00

10.00
100.00
10.00
100.00

10.00
100.00
10.00
100.00

10.00
100.00
10.00
100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชื่อโครงการ คาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) รหัสโครงการ 6303000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63H02 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน)
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน), KPI : BB
412 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน (รอยละ 100)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ : 0203, 2.3 สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
ครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาถือเป น หั วใจสำคัญ ของการพั ฒ นาการศึกษา เป น ผูที่ ให การ
สงเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของ
สถานศึกษา ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาจำเปนตองหมั่นฝกฝนและพัฒ นาตนเองอยูเสมอ มีการ
แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ อีกทั้งตองเพิ่มพูนประสบการณในการเรียนรู จากแหลงเรียนรู
ต า งๆ ทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให รู เท า ทั น กั บ กระแสโลกาภิ วั ต น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพสูมาตรฐานสากล
โครงการนี้จึงเปนการเสริมสรางใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ อีก
ทั้งเปนการสรางขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเปนเอกภาพขององคกร และสามารถนำ
ความรูและประสบการณที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ องคกร ตอไป
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูมคี วามมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในดานการปฏิบัติงานและดานคุณธรรมจริยธรรม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
3. เพื่อใหมีจำนวนครูและบุคลากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
4. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครอง ไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการ
สะดวก และรวดเร็ว
5. กลุมเปาหมาย
1. ครูโรงเรียนสาธิต (ประจำโรงเรียนประถมสาธิต)
2. เจาหนาที่ประจำตามสัญญา (ประจำโรงเรียนประถมสาธิต)
3. คนงาน (ประจำโรงเรียนประถมสาธิต)
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,925,027.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูโรงเรียนประถมสาธิต
2. จำนวนเจาหนาทีป่ ระจำตามสัญญา
3. จำนวนคนงาน
เชิงคุณภาพ
1. ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
2. ครูมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
3. จำนวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอกับภาระงานของสถานศึกษา
เชิงเวลา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
คน

15
1
2

รอยละ
รอยละ

100
100

คน

18
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202102020112

1. กิจกรรมที่ 1 คาจางบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
2. กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5%
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
3. กิจกรรมที่ 3 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

202102020221

202102020321

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : คาจางบุคลากรโรงเรียนประถม
สาธิต จำนวน 18 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,763,080 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : เงินสมทบประกันสังคม 5%
จำนวน 18 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 154,800 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จำนวน 18 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,147 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.ธีระวัฒน มอนไธสง

แผนการปฏิบัติงาน

3,763,080.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
940,770.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
940,770.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
940,770.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
940,770.00

154,800.00

38,700.00

38,700.00

38,700.00

38,700.00

7,147.00

7,147.00

0.00

0.00

0.00

3,925,027.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 คาจางบุคลากร
2. กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5%
3. กิจกรรมที่ 3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

430.00
85.00
430.00
85.00
430.00
85.00

430.00
85.00
430.00
85.00
430.00
85.00

440.00
85.00
440.00
85.00
440.00
85.00

440.00
85.00
440.00
85.00
440.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ รหัสโครงการ 6304000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชมทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเปาหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนอมนำ
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน (อยางนอย 5 ชุมชน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 01, ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ : 0103, 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นสาธิ ต มั ธ ยม ได ต ระหนั ก ถึ งความสำคั ญ ของการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
หนวยงาน โรงเรียนจึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อวางแผนกำรดำเนินงานของโรงเรียนและ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอการบริหาร
ราชการของโรงเรียน โดยมุ งเน น ให ก ารสนับ สนุ นการจัดการสอนในระดับ การศึกษาขั้นพื้ นฐานให
นักเรียนมีความรูและเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูแ ละ
คุณธรรม
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติ
5. กลุมเปาหมาย
1. จำนวนนักเรียนที่เขาใหมและจำนวนนักเรียนที่คงอยู 2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100 3.จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,049,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรมางการศึกษาไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
เชิงเวลา
1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด
2. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ระดับชั้น

28
6

รอยละ

100

ระดับชั้น
รอยละ

2
90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201301010112

201301010221

201301010321

201301010421

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 คาจางชั่วคราวบุคลากร
ภาครัฐ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. กิจกรรมที่ 2 คาใชจายเงินสมบท
ประกันสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
3. กิจกรรมที่ 3 เงินกองทุนทดแทน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563
4. กิจกรรมที่ 4 คาตอบแทนเงินประจำ
แหนง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : คาจางชั่วคราวบุคลากร จำนวน
28 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5592960 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : เงินสมทบประกันสังคม 5%
จำนวน 28 อัตรา

แผนการปฏิบัติงาน

5,592,960.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
1,398,240.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
1,398,240.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
1,398,240.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
1,398,240.00

231,540.00

57,885.00

57,885.00

57,885.00

57,885.00

10,800.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

214,200.00

0.00

71,400.00

71,400.00

71,400.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 231540 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : เงินกองทุนทดแทน 0.2% จำนวน
28 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10800 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนเงินประจำตำแหนง
ผูบริหารโรงเรียนสาธิตมัธยม
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 คน จำนวน 9
เดือนๆละ 11200 บาท เปนเงิน 100800 บาท
รองผูอ ำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 คน
จำนวน 9 เดือนๆละ 5600 บาท เปนเงิน 50400 บาท
ผูชวยผูอ ำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 2 คนๆละ
3500 บาท จำนวน 9 เดือน เปนเงิน 63000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 214200 บาท

รวม

6,049,500.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผศ.ปยะ มีอนันต
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 คาจางชั่วคราวบุคลากรภาครัฐ
2. กิจกรรมที่ 2 คาใชจายเงินสมบทประกันสังคม
3. กิจกรรมที่ 3 เงินกองทุนทดแทน
4. กิจกรรมที่ 4 คาตอบแทนเงินประจำแหนง

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวผูที่ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูไดรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูไดรับบริการ

คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

661.00
85.00
28.00
85.00
28.00
85.00
0.00
0.00

661.00
85.00
28.00
85.00
28.00
85.00
4.00
85.00

710.00
85.00
28.00
85.00
28.00
85.00
4.00
85.00

710.00
85.00
28.00
85.00
28.00
85.00
4.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร รหัสโครงการ 6308000001
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63305 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ดานวิทย)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่
มีความสามารถ ซึ่งจะเปนกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แตเนื่องจาก
ความยากจนและขาดแคลนทุ น ทรัพ ย จึงทำให นัก เรียนที่ เรียนดีขาดโอกาสในการที่ จะศึก ษาตอใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การสร า งโอกาสให กั บ เยาวชนดั ง กล า ว ได มี โอกาสศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดจัดโครงการทุนการศึกษาทุนชางเผือกเรียน
วิ ท ยาศาสตร ขึ้ น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นดี แ ละผ า นการสอบคั ด เลื อ กได เข า ศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ป ในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนในสวนภูมิภาคที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจเขาศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร ใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดสอนในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพือ่ สงเสริมใหเยาชนเห็นคุณคาและความสำคัญของการศึกษา
3. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค4. เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของประเทศในการสรางบัณฑิตวิทยาศาสตรทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผานการคัดเลือกใหเปนผูไดรับทุนการศึกษา
จำนวน 3 ราย
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเบิกจายเงินทุนใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 จำนวน 3 ทุน ภาคเรียนละ 1
ครั้ง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 56,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนทุนการศึกษาที่เบิกจายใหกบั นักศึกษาทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูไดรับทุน
เชิงเวลา
1. รอยละของการดำเนินการที่แลวเสร็จทันเวลา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ทุน

3

ทุน

90

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201105010144

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียน
วิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียน
วิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 จำนวน 3 ทุน ๆ ละ
9,400 บาท รวม 2 ภาคการศึกษา เปนเงิน
56,400 บาท

56,400.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
28,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
28,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,400 บาท

รวม

56,400.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ไดรับทุนการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการเบิกจายทุนการศึกษา
แลวเสร็จ

คน
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

3.00
100.00

3.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รหัสโครงการ
6308000006
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 311 รอยละ
ของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (รอยละ
25), KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

23

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และเพื่ อเป น การพั ฒ นาไปอี ก ขั้ น หนึ่ งของการประกันคุ ณ ภาพ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดดำเนินโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมี
หลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนา
คุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม
อาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทำในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทำของแรงงาน
ไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยตระหนัก
ถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ ง 5 ดานไดแก 1) ดานคุณ ธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด านทั กษะการวิเคราะห การสื่ อ สารและการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทำให ตองมุงเน น การพั ฒ นา
นักศึกษาใหมีคุณ ภาพหรือคุณ ลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานไดรวมถึงสามารถ
ทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สำคัญ ของ
สาขาวิชา การเรียนการสอนที่ ดีมี ประสิ ท ธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณ ภาพดาน
วิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี
รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการใหมีกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน
กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผาน
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพรอมทาง
ทักษะวิชาชีพนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 61,560.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเปนไปตามแผนที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

150

รอยละ

80

กิจกรรม

8
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201106010121

201106010221

201106010321

201106010421

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรูสาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. นิเทศนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาจุลชีววิทยา
3. เตรียมความพรอมเขาสูสถาน
ประกอบการนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,620 บาท
ใชสอยและวัสดุ 2,420 บาท
คาตอบแทน 7,200 บาท

9,620.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
9,620.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
คาใชสอย 6,000 บาท

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
คาตอบแทน 3,600 บาท
คาใชสอย 3,400 บาท

7,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท
ใชสอยและวัสดุ 1,500 บาท

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201106010521

5. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรูท างดาน
สาธารณสุขชุมชนและเตรียมสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาสาธารณสุขศาสตร
8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา

201106010621

201106010721

201106010821

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,840 บาท
ใชสอยและวัสดุ 2,840 บาท

2,840.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
คาใชสอย 3,000 บาท

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท
ใชสอยและวัสดุ 14,400 บาท
คาตอบแทน 7,200 บาท

21,600.00

0.00

0.00

21,600.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
คาตอบแทน 3,600 บาท
ใชสอยและวัสดุ 6,400 บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

รวม

61,560.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
2,840.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. ทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูสาขา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. นิเทศนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา
3. เตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
4. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
5. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมการจัดการ
6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรูท างดานสาธารณสุขชุมชนและเตรียม
สอบใบประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา

หนวยนับ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่ทวนสอบ

รอยละ

0.00

0.00

25.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา

รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
3.00
80.00
0.00
0.00
2.00
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
35.00
80.00
10.00
80.00

0.00
0.00
0.00
50.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รหัส
โครงการ 6308000007
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63312 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษา คำวาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
หมายรวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จำเปนใน
การประกอบอาชีพ และทักษะที่จะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคม การที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังที่หวังการเปนอุดมศึกษาจำเปนตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา
และปลุกฝงสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอตัวนักศึกษา ทั้งขณะที่ยังกำลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจาก
จบการศึกษาไปแลว นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่
ตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมีศักยภาพดานอื่น ๆ เพื่อสรางจุดขายและสรางโอกาสในการไดงานทำหลัง
จบการศึกษาไปแลว ฉะนั้นนักศึกษาควรตองมีความพรอมดานตาง ๆกอนจบการศึกษาใหมากที่สุด
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาในคณะ
2. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภายในคณะ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหกับนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 9,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเปนไปตามแผนที่กำหนด
เชิงเวลา
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

กิจกรรม

1

รอยละ

80
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201206010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จางอาจารยพิเศษดานอาชีวอนามัย
เพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท
คาตอบแทน 9,600 บาท

9,600.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
6,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
3,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รวม

9,600.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จางอาจารยพิเศษดานอาชีวอนามัย เพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

60.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6308000012
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 302 จำนวนนักศึกษาเขาใหม จำนวน (300 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0302, 3.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา 7) กำหนด
ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟู
พลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

32

ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒ นธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิท ยฐานะครู และประกอบกับเกณฑการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557(ระดับคณะ) องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและ
วั ฒ นธรรม ตั ว บ ง ชี้ ที่ 4.1 ระบบและกลไกการการทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กำหนดให
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายแผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมทั้ งการอนุรักษ พื้ นฟู สืบ สาน เผยแพรวัฒ นธรรมไทย ภูมิปญ ญาทองถิ่นตามจุดเนน ของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดเกณฑมาตรฐา
4. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษา ของคณะไดสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน เขารวมหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 51,203.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในเวลาทีก่ ำหนด
เชิงเวลา
1. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

กิจกรรม

5

ครั้ง

5
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201302010121

1. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใสใจ
วัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
2. การแขงขันดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานภูมิปญญาทองถิน่
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
3. ไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
4. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศ
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
5. สักการะวันพระบิดาแหงการแพทยและ
การสาธารณสุขไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

201302010221

201302010321

201302010421

201302010521

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 1,800 บาท คาใช
สอย 2,500 บาท คาวัสดุ 900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,200 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 3,600 บาท คาใช
สอย 2,800 บาท คาวัสดุ 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 1,800 บาท คาใช
สอย 0 บาท คาวัสดุ 980 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,780 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 1,800 บาท คาใช
สอย 0 บาท คาวัสดุ 1,560 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,360บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 3,600 บาท คาใช
สอย 4,400 บาท คาวัสดุ 1,863 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,863 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงาน

5,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
5,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

2,780.00

0.00

0.00

0.00

2,780.00

3,360.00

0.00

0.00

0.00

3,360.00

9,863.00

0.00

0.00

0.00

9,863.00

51,203.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใสใจวัฒนธรรม

2. การแขงขันดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น

3. ไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ
4. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. สักการะวันพระบิดาแหงการแพทยและการสาธารณสุขไทย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

100.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

60.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรัก รู
คุณคา และเกิดความคิดในการที่จะอนุรักษสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเขารวมโครงการ

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิดความสามัคคี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
60.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาคงอยู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคงอยู

รอยละ
คน
รอยละ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

80.00
30.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูและเห็น
ความสำคัญของโบราณสถานภายในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมโครงการ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ
6308000017
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63333 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผูใชบัญฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอย
ละ 85), KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี (ขอเสนอของ
กรรมการประเมินฯ) (รอยละ ระดับคะแนน 4.40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีหนวยงานที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนในดานตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนดำเนินการไปไดดวยดี
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อชำระคาสาธารณปโภคของคณะ
4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากร
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุ คาสาธารณูปโภค และจัดประชุม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 420,810.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมทีด่ ำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละชองกิจกรรมที่เบิกจายไดตามเวลา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

8

รอยละ

85

กิจกรรม

8
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201109010121

1. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. การประชุมบุคลากรประจำคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. คาซอมแซม บำรุงรักษาและจางเหมาบริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ชำระคาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

201109010221

201109010321

201109010421

201109010522

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

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

84,330.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
14,055.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
สำหรับการประชุมบุคลากร 14000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000 บาท

14,000.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 80000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท

80,000.00

5,000.00

35,000.00

25,000.00

15,000.00

185,480.00

22,755.00

64,215.00

54,255.00

44,255.00

16,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาเชาเครือ่ งถายเอกสาร 12
เดือน คาซอมแซมครุภัณฑ และจางเหมาบริการ
อื่น 185480 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 185480 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ชำระคาสาธารณูปโภค คา
โทรศัพท คาสงไปรษณีย 16000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
28,110.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
28,110.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
14,055.00
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201109010621

201109010721

201109010821

6. คาตอบแทนอานบทความวารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. เงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมภิ าคอาเซียน (AUCC)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไป
ราชการอื่นของผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนผูอา นบทความ 2
ครั้ง 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

ใชสอย
รายละเอียด : ชำระเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมภิ าคอาเซียน (AUCC) 6000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายไปราชการ คาเบี้ยเลีย้ ง
/คาทีพ่ ัก /คาพาหนะ/ คาทางดวน /คาบำรุงรถ /
คาเชารถ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

420,810.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. การประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการ
4. คาซอมแซม บำรุงรักษาและจางเหมาบริการ
5. ชำระคาสาธารณูปโภค
6. คาตอบแทนอานบทความวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. เงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (AUCC)
8. การเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอืน่ ของ
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดประชุมแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้ ที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

1.00

2.00

2.00

1.00

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00
1.00
100.00
1.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00
1.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
100.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จ

รอยละ
ครั้ง

0.00
1.00

85.00
2.00

0.00
2.00

0.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ
6308000018
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ
40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถ
ทางวิชาการควบคูกับความมีคุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมา
อาชีพตามสายวิชาชีพของตน เนื่องจากสภาพการแขงขันในปจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการของตลาดแรงงานที่มีแนวโนมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒนและการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทำใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะมีความจำเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางตอเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งดานการ
เรียนการสอน การทำวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ดานภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทำใหการจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะเปนสิ่งที่ตองดาเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
2) เพื่อใหความรูและเตรียมความพรอมสำหรับคณาจารยที่จะเขาสูตาแหนงวิชาการ 3) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาที่
5. กลุมเปาหมาย
1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดอบรมบุคลากร
2. สงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 396,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
2. จำนวนครั้งที่บุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรทีไ่ ดรับจากการรวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามาารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ครั้ง

80
1

รอยละ

85

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201104010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ไป
ราชการอื่นของคณาจารยและบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

201104010221

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ฝกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คานามันรถ/คาบารุง
รถ/คาเชารถ/คาพาหนะเหมาจาย/คาทางดวน/
คาลงทะเบียน/คาที่พัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 286000 บาท

286,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คานามันรถ/คาบารุง
รถ/คาเชารถ/คาพาหนะเหมาจาย/คาทางดวน/
คาทีพ่ ัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110000 บาท

110,000.00

0.00

รวม

396,000.00

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
150,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
86,000.00

110,000.00

0.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ไปราชการอื่นของ
คณาจารยและบุคลากร

2. ฝกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่บคุ ลากรประชุม/
อบรม/สัมมนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจชองผูรวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดอบรมบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรทีเ่ ขารวมกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

0.00

3.00

5.00

4.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต รหัสโครงการ 6308000020
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ....................................
3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน
15 หลักสูตร และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติ ซึ่งจำเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ
เพื่อใหการเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชา
การฝ ก ประสบการณ วิชาชี พ ที่ นั ก ศึ กษาของคณะต องลงเรีย นในรายวิชาดั งกลาว ซึ่ งเป น รายวิ ชาที่
นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรูและความสามารถ
เพื่อนาไปใชประกอบอาชีพ ของตนในอนาคต การที่ จะพั ฒ นาศักยภาพและทักษะของนั กศึกษานั้ น
ดังนั้นการจะดำเนินการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น จำเปนตองมีวัสดุและอุปกรณที่เพียงพอสำหรับในแตละ
หลักสูตร และสอดคลองกับรายวิชาที่จะตองฝกปฏิบัติจริง
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4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ
5. กลุมเปาหมาย
อาจารยและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 617,350.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝกในรายวิชาฝกปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของการเบิกจาย
เชิงเวลา
1. รอยละของการดำเนินการตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

30

รอยละ

90

รอยละ

80
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201101010121

1. จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ วัสดุฝก
ประสบการณ เตรียมฝกประสบการณ และ
วัสดุการจัดการเรียนการสอน

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติการ วัสดุฝก
ประสบการณเตรียมฝกประสบการณ และวัสดุการ
จัดการเรียนการสอน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 617350 บาท

617,350.00

รวม

617,350.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
250,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
118,815.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
248,535.00

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ วัสดุฝกประสบการณ เตรียมฝก
ประสบการณ และวัสดุการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของความสำเร็จในการ
จัดซื้อ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

0.00

15.00

8.00

15.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนยศึกษาดาราศาสตร รหัสโครงการ 6308000024
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63305 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ดานวิทย)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
ศูนยศึกษาดาราศาสตร คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหบริการดานการศึกษาดารา
ศาสตรแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรดานการศึกษามาเปนระยะเวลากวา 20 ป ซึ่งมีผูมาใชบริการ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการและอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการ ศูนย
ศึกษาดาราศาสตร จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงซอมแซมอาคารและจัดสภาพแวดลอม ใหพรอมใชงาน มี
ความทันสมัย และมีพื้นที่ใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุด และพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อใหเพียงพอกับ
ความตองการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยูใหปลอดภัย ใชงานไดอยางเหมาะสมกับการใหบริการและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในดานการใหบริการ
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4. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของศูนยศึกษาดาราศาสตร อันประกอบดวย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่องมือ วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ได
มาตรฐาน และอยูในสภาพพรอมใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน จางเหมาบริการ ปรับปรุงพื้นที่ จัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑประจำศูนยศึกษาดารา
ศาสตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 366,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนรายการปรับปรุง ซอมแซม และกอสรางอาคารสถานที่
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการของมหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

1

รอยละ

85

รายการ

1
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201105020132

1. จางเหมาปรับปรุงศูนยศึกษาดาราศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส1-3
สถานที่ดำเนินการ
ศูนยศึกษาดาราศาสตร

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : จางเหมาปรับปรุงศูนยศึกษาดารา
ศาสตร จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 366,000 บาท

366,000.00

รวม

366,000.00

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
366,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จางเหมาปรับปรุงศูนยศึกษาดาราศาสตร

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการปรับปรุง ซอมแซม
และกอสรางอาคารสถานที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการของมหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

งาน

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู รหัสโครงการ 6308000025
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบการศึกษา (รอยละ 80), KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผูใชบัญฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (รอยละ 85)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

51

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการ
พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตรนั้น
ผูสอนจะตองจัดใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมตามบริบทของ
แตละหลักสูตร การที่จะทำใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนดังกลาวจำเปนตองมีวัสดุ
และครุภัณฑเพียงพอ ในการฝกปฏิบัติเพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะใหกับผูเรียน ซึ่งปจจุบันครุภัณฑที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก
และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการสอนยังลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติมเพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอนและการ
บริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจาก
การใชเครื่องมือและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย
3. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 44,300.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. มีครุภณ
ั ฑทสี่ ามารถใชในการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑสำเร็จตามแผน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

4

รายการ

4

รายการ

4
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201101020131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

201101020231

2. ไมคลอยถือคู
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก 1
เครือ่ ง
คุณสมบัติตามมาตรฐานของกระทรวง ICT ณ วันที่
19 มี.ค.62
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 22000
จำนวน 1 เครือ่ ง รวมเปนเงิน 22,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 22,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ไมคลอยถือคู 1 ชุด
Carrier Frequency: UHF613-870MHz
frequency Steddying : Less than 0.002%
Modulating Mode : FM
Audio dynamic range : Over 70dB
Audio Frequency Responses : 100Hz 15KHz
Audio output Level : 0-280mV
S/N Ratio : Over 70bdB
T.H.D. : Less than 0.5%
Sensitiviry : 3uV For 30dB S/N
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ไมคลอยถือคู ราคา 3000 จำนวน 1 ชุด รวม
เปนเงิน 3,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,000.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

22,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
22,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201101020331

ชื่อกิจกรรมยอย
3. โพเดียม 1 ชุด
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

201101020431

4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (InkTank Printer)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โพเดียม 1 ชุด
ทำจากวัสดุอะคริลคิ ใส หนา 10 มม.
ฐาน อะคริลิคใส หนา 20 มม.
ขนาดไมนอยกวา 0.40 x 0.60 x 1.19 เมตร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โพเดียม ราคา 15000 จำนวน 1 ชุด รวมเปน
เงิน 15,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ(InkTank Printer) 1 เครื่อง
คุณลักษณะ ตามมาตรฐานของกระทรวง iCT
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4300 บาท

15,000.00

0.00

0.00

0.00

4,300.00

4,300.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (InkTank Printer) ราคา 4300 จำนวน 1
เครือ่ ง รวมเปนเงิน 4,300.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,300.00 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงาน

จำนวนเงิน
15,000.00

44,300.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

2. ไมคลอยถือคู

3. โพเดียม 1 ชุด

4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank
Printer)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดำเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
สำหรับใชในการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดำเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑพรอมใชงานในการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดำเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑพรอมใชในการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑสำหรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนและฝกปฏิบัติเพิ่มขึ้น

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

เครื่อง
เครื่อง

2.00
2.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่อง
เครื่อง

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ชุด
ชุด

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ วัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร รหัสโครงการ 6301000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
การผลิตครูใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนดนั้น การจัดการเรียนการสอน
หรือการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมทั้งเปนการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ควรเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียน
ไดฝกและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงจำเปนตองใชวัสดุเพื่อประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว ในป
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การศึกษา 2561-2563 หรือในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย การ
สอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึง 4 จำนวน 1,381 คน ซึ่งตอง
เรียนรายวิชาตางๆตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากเครื่องมือ
อุ ป กรณ แ ละวั ส ดุ ต า งๆเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะในการเรี ย นรู จนสามารถนำไปใช ป ระยุ ก ต ใ น
ชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อเปนการฝกทักษะการสอนในสถานศึกษาจริงกอนการจบการศึกษาคณะครุศาสตรจึงจำเปนตอง
จัดหาวัสดุและจัดฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาใหกับนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาใหมคี ุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกชัน้ ป จำนวน 1,381 คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,072,595.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. วัสดุภาคปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจผูรบั บริการ
2. รอยการมีงานทำภายใน 1 ป
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 2
2. ไตรมาส 4

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สาขาวิชา

10

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ
รอยละ

40
60
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201201010142

1. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุพัฒนานักศึกษา จำนวน
เงิน 1072595 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1072595 บาท

1,072,595.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
487,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
585,295.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

1,072,595.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาไดรับวัสดุในการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู รหัสโครงการ 6301000006
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63202 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 202 มี Platform เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขาสูวิชาชีพ (2 ระบบ)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ : 0202, 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
การฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่สำคัญในการนำเอาหลักทาง
ทฤษฎี ด านวิ ช าชี พ ครูแ ละวิ ช าเนื้ อ หาลงสู ก ารปฏิ บั ติ ในสถานการณ จ ริ งในสถานศึ ก ษาตามเกณฑ
มาตรฐานที่คุรุสภากำหนดไว ซึ่งในการดำเนินงานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเสร็จสมบูรณ
ตาม วัตถุประสงคที่กำหนดไวในหลักสูตร การเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตครูจึงจำเปนตองเรียนรูจาก
ครูมืออาชีพที่มีความชำนาญ มีประสบการณในการสอนและเปนแบบอยางที่ดีในทางวิชาชีพครูในแตละ
สาขาวิชา อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสูวิชาชีพครู และเพื่อสรางความเขาใจและ
แนวปฏิบัติรวมกันของบุุคคลที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู อันไดแก อาจารยนิเทศก
และครูพี่เลี้ยง

59

ดังนั้น คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดทำโครงการ พัฒนาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ขึ้นซึ่งประกอบไปดวย การฝกอบรม การสัมมนา อภิปรายและบรรยาย การ
ใหคำปรึกษาทางวิชาการและการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานวิชาการและวิชาชีพครู
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและแนวปฏิบัติที่ดีจากครูที่มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญใน
การสอนในสาขาเฉพาะ
3. เพื่อสรางความเขาใจและแนวปฏิบัติรวมกันขอองบุคคลที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 5 จำนวน 543 คน
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมใหความรูแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 393,120.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูป 543
เชิงคุณภาพ
1. 1.นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไ ดแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกับอาจารยนิเทศกและคณาจารยที่
เกี่ยวของ
2. จำนวนนักศึกษาทีผ่ านการฝกประสบการณวิชาชีพครู
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1-4

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

70

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
203209010142

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : การพัฒนาการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู จำนวนเงิน 393120 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 393120 บาท

รวม

393,120.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
139,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
66,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
120,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
66,720.00

393,120.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ผา นการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดแลกเปลีย่ นเรียนรูได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับอาจารยนิเทศกและ
คณาจารยที่เกี่ยวของ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

กิจกรรม

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัสโครงการ 6301000012
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณ ฑิตของคณะครุศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนตองมีครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งดานการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุ
ศาสตร และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะครุศาสตรมี
ความจำเปนที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑ/จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอนและการบริหาร
เกิดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนเพิ่ มขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึ งพอใจซึ่งสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิม่ สิง่ สนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจาก
การใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมคี ุณภาพสูงขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามารับบริการคณะครุศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑตามแผนที่วางไว
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 530,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
2. ซุมศาลาไมสักทอง
3. เครื่องสำรองไฟ UPS
4. ติดตั้งเคานเตอรหอ งสมุด
5. โนตบุค
6. โปรเจคเตอร
7. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
8. ไมโครโฟนไรสาย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจใชบริการ
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 1-2

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุด
ซุม
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ชุด

1
7
4
5
4
2
12
5

รอยละ

85

รอย

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201215010131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
จำนวนเงิน 85000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

85,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
85,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

245,000.00

245,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010231

2. ซุมศาลาไมสักทอง
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563

รายการครุภัณฑ
1. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ราคา 85000
จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 85,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 85,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ซุม ศาลาไมสักทอง จำนวนเงิน
245000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 245000 บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายการครุภัณฑ
1. ซุมศาลาไมสักทอง ราคา 35000 จำนวน 7
รายการ รวมเปนเงิน 245,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 245,000.00 บาท

0.00
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3. โนตบุค
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010431

4. เครื่องสำรองไฟ UPS
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โนตบุค จำนวนเงิน 59600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59600 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โนตบุค ราคา 14900 จำนวน 4 เครื่อง รวมเปน
เงิน 59,600.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 59,600.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งสำรองไฟ UPS จำนวนเงิน
7200 บาท

59,600.00

59,600.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010531

5. โปรเจคเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องสำรองไฟ UPS ราคา 1800 จำนวน 4
เครือ่ ง รวมเปนเงิน 7,200.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,200.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โปรเจคเตอร จำนวนเงิน 50000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โปรเจคเตอร ราคา 25000 จำนวน 2 เครื่อง
รวมเปนเงิน 50,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 50,000.00 บาท
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6. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010731

7. ไมโครโฟนไรสาย
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201215010831

8. ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด
ระยะเวลาดำเนินการ
10/10/2562-30/09/2563

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
จำนวนเงิน 30000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ราคา 2500
จำนวน 12 เครื่อง รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ไมโครโฟนไรสาย จำนวนเงิน
19000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ไมโครโฟนไรสาย ราคา 3800 จำนวน 5 ชุด
รวมเปนเงิน 19,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 19,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด จำนวน
เงิน 35000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

19,000.00

19,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายการครุภัณฑ
1. ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด ราคา 7000 จำนวน 5
ชุด รวมเปนเงิน 35,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 35,000.00 บาท

รวม

530,800.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
2. ซุมศาลาไมสักทอง
3. โนตบุค
4. เครื่องสำรองไฟ UPS
5. โปรเจคเตอร
6. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
7. ไมโครโฟนไรสาย
8. ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซุมศาลาไมสักทอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โนตบุค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือ่ งสำรองไฟ UPS
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โปรเจคเตอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมโครโฟนไรสาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งเคานเตอรหองสมุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

รายการ
รายการ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร รหัสโครงการ 6301000015
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric
(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ
(ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการคณะครุศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น คณะครุศาสตร จึงมีความจำเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา
การจั ด หาวั ส ดุ /อุ ป กรณ และมี ค า ใช ส อยต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น งานจั ด การเรี ย นการสอน งานวิ จั ย
งานบริ ก ารวิ ช าการ ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และงานอื่ น ๆ ให ส ามารถดำเนิ น งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ
ไดอยางครบถวน
2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ/ซอมแซมครุภัณฑ จัดการประชุม จัดสงบุคลากรไปรับการพัฒนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 361,415.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร
2. จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุสำหรับสนับสนุการใหบริการ
3. จำนวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
4. จำนวนการจัดประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร
5. จำนวนการซอมแซมครุภณ
ั ฑ/จางเหมาบริการ
6. จำนวนบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
7. จำนวนการจายคาสาธารณูปโภค
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เดือน
ไตรมาส
ไตรมาส
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
รอยละ
ไตรมาส

12
4
4
2
2
10
4

รอยละ
รอยละ

80
80

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201219010121

1. การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย
ประจำป 2563 และการเปนสมาชิกสภา
คณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำป 2563
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.63-31 มี.ค.63
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร
2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการสนับสนุนการ
ใหบริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.62-30ก.ย.63
3. การซอมแซมครุภณ
ั ฑ และคาจางเหมา
บริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.62-30ก.ย.63

201219010221

201219010321

201219010421

4. การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ/รับการการพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1ตค.62-30กย.63
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ประจำป 2563
จำนวน 10,000 บาท
คาบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำป 2563 ประจำป
2563 จำนวน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 28915 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,915 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

28,915.00

2,000.00

8,000.00

10,000.00

8,915.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/คาวัสดุ
รายละเอียด : คาซอมแซมครุภัณฑ และจาง
เหมาบริการอื่น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/ คาลงทะเบียน/คาบำรุง
รถ/คาทางดวน/คาเชารถ ฯลฯ จำนวน 128,300
บาท
คาตอบแทน
รายละเอียด : คาวิทยากร จำนวน 4,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 132,500 บาท

69,200.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

19,200.00

132,500.00

2,500.00

10,000.00

20,000.00

100,000.00

0.00
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5. การจัดประชุมคณะครุศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1ตค62-30กย63
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

201219010621

6. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ครุศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1ตค62-30กย63

201219010721

สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร
7. การจายคาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1ตค62-30กย63
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม/
อาหาร 23,800 บาท
คาวัสดุ : คาถายเอกสาร/ซื้อวัสดุ เปนเงิน 7,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น30800 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาเบี้ยประชุม 8 ครั้ง เปนเงิน
24,000 บาท
คาพาหนะเหมาจาย 40,000 บาท คาอาหารวาง
และเครือ่ งดื่ม 6,000 บาท
คาถายเอกสาร 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 74,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาโทรศัพท/คาไปรษณีย เปนเงิน
6,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

30,800.00

0.00

15,400.00

0.00

15,400.00

74,000.00

9,200.00

18,500.00

27,750.00

18,550.00

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

รวม

361,415.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ประจำป 2563 และ
การเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำป 2563
2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการสนับสนุนการใหบริการ
3. การซอมแซมครุภณ
ั ฑ และคาจางเหมาบริการ
4. การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/
รับการการพัฒนา
5. การจัดประชุมคณะครุศาสตร
6. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร
7. การจายคาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหง
ประเทศไทย ประจำป 2563 และการเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประจำป 2563
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการที่จัดซื้อวัสดุสำหรับการสนับสนุนการใหบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุพรอมสำหรับการใหบริการในสำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการซอมแซมครุภณ
ั ฑ/จางเหมาบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑมีความพรอมสำหรับการใชงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ/รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจายคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การติดตอสื่อสารราชการคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

0.00

2.00

0.00

0.00

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
รอยละ

80.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00

80.00
1.00
85.00
1.00
85.00
5.00

80.00
1.00
85.00
1.00
85.00
5.00

80.00
1.00
85.00
1.00
85.00
5.00

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

80.00
0.00
80.00
1.00
80.00
2.00
85.00

80.00
1.00
80.00
2.00
80.00
3.00
85.00

80.00
0.00
80.00
3.00
80.00
3.00
85.00

80.00
1.00
80.00
2.00
80.00
2.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รหัสโครงการ
6306000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 209 จำนวนผูเขารวมโครงการ 580 คน, KPI : BB 304 ผูส ำเร็จการศึกษา
ไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา (รอยละ 80), KPI : BB
417 จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ (2,000 คน) สงป., KPI : S 301 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง
ใหทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศ (2 หลักสูตร), KPI : S 307 รอยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน ๑ ป (รอยละ 80), KPI :
S 308 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/หนวยงานผูใชบัณฑิต (รอยละ85)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
หมายรวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จำเปนใน
การประกอบอาชีพและทักษะที่จะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังที่หวังการเปนสถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนา
อาจารยและนักศึกษาและปลูกฝงสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกำลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว ดวยเหตุผลและความจำเปนดังกลาวคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. เพื่อสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาเรื่องการมีจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไป
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 518,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. จำนวนวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. การจัดกิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
เลม

500
2

รอยละ
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กิจกรรม

10
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201201020121

1. ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุง
เกา”
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
2. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563

201201020221

201201020321

201201020421

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิต
สาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

4. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการ
ทำงานเพื่อสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่
30/06/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร 48 ชม.ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 28,800 บาท
คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ
35 บ. เปนเงิน 7,000 บาท
คาวัสดุ 11,400 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาวิทยากร 6 คนๆละ 3 ชม.ๆละ
600 บาท เปนเงิน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ
นักศึกษา 3 คนๆละ 400 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน
2,400 บาท
คาใชสอย คาอาหารวาง/เครือ่ งดื่ม จำนวน 100
คน ๆละ 1 มือ้ ๆละ 35 บ. 2 ครั้ง เปนเงิน 7,000
คาใชสอย/วัสดุ ครั้งละ 16,000 บ.
2 ครั้ง เปนเงิน 32,000 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,400.00 บาท

47,200.00

11,800.00

11,800.00

11,800.00

11,800.00

10,800.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

41,400.00

20,700.00

0.00

20,700.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201201020521

201201020621

201201020721

201201020821
201201020921

ชื่อกิจกรรมยอย
5. การศึกษาดูงานปญหาในทองถิ่นใน
รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อ
สังคม
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่
31/03/2563
6. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม 2563 - มีนาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. การจัดทำวารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่
30/09/2563
8. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ
9. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษ
หลักสูตร
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่
30/06/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาวิทยากร 3 ชม.ๆละ 600 บาท
เปนเงิน 1,800 บาท
คาใชสอย : คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ/คา
เชารถ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาวิทยากร 60 ชม.ๆละ 600
บาท เปนเงิน 36,000
คาใชสอย/วัสดุ 164,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ 32 คนๆ ละ 500 บ.
เปนเงิน 16,000 บ.
คาใชสอย เปนเงิน 100,000 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 116,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย 30,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
หลักสูตรละ 7,200 บ. 3 หลักสูตร เปนเงิน
21,600 บ.
คาวัสดุ หลักสูตรละ 5,000 บ. 3 หลักสูตร เปนเงิน
15,000 บ.นิติศาสตร
ภาษาญี่ปุน
นิเทศศาสตร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,600 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

6,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
6,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

116,000.00

0.00

58,000.00

0.00

58,000.00

30,000.00

0.00

10,000.00

15,000.00

5,000.00

36,600.00

0.00

0.00

36,600.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201201021021

ชื่อกิจกรรมยอย
10. การอบรมพัฒนาอาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่
30/06/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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

10,000.00

รวม

518,800.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารยมูนีเราะฮ ยีดำ

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา”
2. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับ
การทำงานเพือ่ สังคม
4. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพือ่
สังคม
5. การศึกษาดูงานปญหาในทองถิ่นในรายวิชาจิต
สาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม
6. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
7. การจัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรวิชาการ
8. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ
9. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร
10. การอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเสวนราสาธารณะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพือ่ สังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการศึกษาดูงานปญหาในทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผานการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมพัฒนาอาจารยดา นการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ชึ้น
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
หลักสูตร
ครั้ง
รอยละ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
80.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
3.00
3.00
1.00
80.00

0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รหัสโครงการ 6306000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ดาน
สังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี
(ขอเสนอของกรรมการประเมินฯ) (รอยละ ระดับคะแนน 4.40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
จากการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 ที่ผานมา ยังพบปญหาตาง ๆ ในการประเมิน อันเนื่องมาจาก
ความรูความเขาใจของผูจัดเก็บขอมูลประกอบการประเมิน และผูจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อ
ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความ สมบูรณครบถ
วน ทุกองคประกอบของการดําเนินงานและรับฟงปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาจาก
บุคลากรภายในหลักสูตรรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนำมาวางแผนการปรับปรุงทํางานในปตอไป
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในการรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และหาแนวทางปรับการดำเนินงาน และไดรับฟงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองจากผูที่มี
ความรูในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และลงมือเขียนรายงานการประเมินตนเองของแตละ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงเห็นความสําคัญ และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
การจัดการความรู เปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรในคณะมีความรูความเขาใจในการการจัดการรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร
2. เพื่อรวบรวมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อนำไปสูแนวปฏิบัติที่ดี
5. กลุมเปาหมาย
อาจารย/เจาหนาที่
6. วิธีการดำเนินงาน อมรม/สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 125,680.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูค วามเขาใจเพิม่ ขึ้น
2. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

85

รอยละ
รอยละ

80
90

รอยละ

90

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201203010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่
31/12/2562

201203010221

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่
31/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 7200 บาท
คาใชสอย
คาอาหาร/อาหารวางและเครือ่ งดื่ม/คาที่พัก/คา
เดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบีย้ เลีย้ ง/น้ำมัน/
บำรุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม เปนเงิน
94,130
คาวัสดุ 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 105330 บาท
ใชสอย
รายละเอียด :
คาใชสอย
คาอาหารวางมือ้ ละ 50 บาท จำนวน 4 มื้อ X 25
คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

105,330.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
105,330.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201203010321

3. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่
31/03/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,750 บาท
คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,350 บาท

15,350.00

รวม

125,680.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
15,350.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารยปกาศิต เจิมรอด
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เปดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

82

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รหัส
โครงการ 6306000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63404 โครงการพัฒนาภาพลักษณและสื่อสารองคกร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 404 จำนวนระบบฐานขอมูลการผลิตและพัฒนาครู (2 ฐานขอมูล)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนการ
เผยแพรก ารดำเนิ น งานของคณะให บุ ค คลหน วยงานองค ก รทั้ งภายในและภายนอกได ท ราบความ
เคลื่อนไหวของคณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน
สำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา จ า ก
เหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจที่ตั้งไว
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลการดำเนินงานและความเคลื่อนไหวตางๆ ของคณะทั้งดานการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใหบุคลากร หนวยงาน ทั้งภายใน
และภายนอกไดรับทราบ
2. เพื่อสงเสริมการบูรณาการงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา
3. เพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหผูบริหาร
คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากร/และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน เผยแพรประชาสัมพันธ/จัดกิจกรรมเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 451,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วดั ของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

300

รอยละ

80

รอยละ

90

84

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201220010121

1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสัญจร
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่
31/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. วัสดุประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่
31/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. มหกรรม ศิลปะ ดนตรี และการแสดง
ในวาระครบรอบ 44 ป คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่
30/03/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/คาพาหนะ/คาจาง
เครือ่ งเสียงและเวที/คาอาหารกลางวันและอาหาร
วาง 21000 บาท
คาวัสดุ 10000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุประชาสัมพันธ 30,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

201220010221

201220010321

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 10,800 บาท
คาใชสอย/คาที่พัก พาหนะ/คาจางทำเอกสาร/
คาจางเครือ่ งเสียงและอุปกรณประกอบเวที/คาจาง
เหมาตกแตงสถานที่/คาจางทำปายประชาสัมพันธ
โครงการ/คาจางทำของที่ระลึกผูรวมงานจาก
ภายนอก เปนเงิน 183,200 บาท
คาวัสดุ 6,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

31,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
31,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201220010421

201220010521

201220010621

201220010721

ชื่อกิจกรรมยอย
4. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย
ประจำป 2563
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่
31/03/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย
ประจำป 2563
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่
31/03/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. ติดตั้งปายประชาสัมพันธคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่
30/06/2563
7. ประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม
ประจำป ๒๕๖๓
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/07/2563 ถึง วันที่
30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทน
วิทยากร 9600 บาท
คาใชสอย/คาจางวงดนตรีบรรเลงในพิธี/คาเหมา
จัดเครื่องสังเวย/คาจางทำปายประชาสัมพันธ/คาที่
พักและพาหนะ 40400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทน
วิทยากร 9600 บาท
คาใชสอย/คาจางวงดนตรีบรรเลงประกอบพิธี/คา
เหมาจัดเครือ่ งสังเวย/คาจางทำปาย
ประชาสัมพันธ/คาทีพ่ ักและพาหนะ 40,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/คาจางเหมาทำปายติด
หองประชุม หองพักอาจารย และหองสำนักงาน
ตางๆ ของคณะฯ 25,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทน
วิทยากร 1,800 บาท
คาใชสอย/คาจางทำบายศรีและจัดเครือ่ งสังเวย
7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201220010821

201220010921

201220011021

201220011121

ชื่อกิจกรรมยอย
8. ทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week
ประเทศญี่ปุน
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. อาจารยและนักศึกษาไทยเดินทางไป
แลกเปลี่ยน ณ Komazawa Women
University ประเทศญีป่ ุน

10. นักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุนระยะสั้น ณ Kyoto University of
Education และ Osaka Kyoiku
University ประเทศญีป่ ุน
11. อาจารยและนักศึกษาญี่ปุนจาก
Komazawa Women University เดินทาง
มาแลกเปลีย่ น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 1 คนๆละ
14 วันๆละ 1,400 บ. รวม 19,600 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,600 บาท

19,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
19,600.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย / คาเดินทางอาจารย เปนเงิน
25,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,400 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเดินทางนักศึกษา 2 คนๆละ
3,000 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาพาหนะ เปนเงิน 5,000 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

25,400.00

0.00

0.00

25,400.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

รวม

451,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ อาจารยวิชชุลดา ตันประเสริฐ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสัญจร
2. วัสดุประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. มหกรรม ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ในวาระครบรอบ 44 ป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
4. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ประจำป 2563
5. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย ประจำป 2563
6. ติดตั้งปายประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. ประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจำป ๒๕๖๓
8. ทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุน
9. อาจารยและนักศึกษาไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Komazawa Women University
ประเทศญี่ปุน
10. นักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนระยะสั้น ณ Kyoto University of
Education และ Osaka Kyoiku University ประเทศญี่ปุน
11. อาจารยและนักศึกษาญี่ปุนจาก Komazawa Women University เดินทางมา
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสัญจร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จักกิจกรรมไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมทูตวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Komazawa Women University
ประเทศญี่ปุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนระยะสั้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยและนักศึกษาญีป่ ุนเดินทางมาแลกเปลี่ยน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
งาน
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
กิจกรรม
กิจกรรม
ครั้ง

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)
1.00
80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00

รอยละ
คน
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค.63) (เม.ย.63 มิ.ย.63)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
80.00
0.00
1.00
0.00
80.00
0.00
1.00
0.00
80.00
0.00
0.00
1.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
80.00
1.00
80.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รหัส
โครงการ 6306000008
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี
(ขอเสนอของกรรมการประเมินฯ) (รอยละ ระดับคะแนน 4.40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนกลยุทธ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซึ่งเปนแผน
ที่ครอบคลุมตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คือ การจัดการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ ใหมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให
การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความ
สอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมขางตน ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ดำเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผูบริหารตลอดจน เปนการ
สรางบรรยากาศการบริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ.2560-2564 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และ
ทิศทางการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหนากลุมวิชา ตัวแทนคณาจารย กรรมการ
ประจำคณะ หัวหนาสำนักงานคณะ และเจาหนาที่ดานแผน
6. วิธีการดำเนินงาน สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 171,770.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธคณะฯ
2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมการทบทวนแผนกลยุทธคณะมีความรูค วามเขาใจดานแผนกลยุทธและมีสวนรวมตอการ
ทบทวนแผนกลยุทธ
2. ผูเขารวมการทบทวนแผนกลยุทธคณะมีความพึงพอใจตอโครงการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินโครงการเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
คน

1
45

รอยละ

80

รอยละ

80

โครงการ

1
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201216010121

1. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผน
กลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนงาน 7,200 บาท
คาใชสอย
อาหารวาง/อาหารกลางวัน+อาหารเย็น /คาหองประชุม
คาทีพ่ ัก คาเชารถ/คาพาหนะ/คาบำรุงรถ/คา
เบี้ยเลีย้ ง/คาทางดวน/คาน้ำมัน เปนเงิน 160,570บาท
คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 171,770 บาท

171,770.00

รวม

171,770.00

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
171,770.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดโครงการทบทวนแผนกล
ยุทธคณะฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมการทบทวนแผนกลยุทธ
คณะมีความรูความเขาใจดานแผนกลยุทธและมีสวน
รวมตอการทบทวนแผนกลยุทธ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ สงเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รหัสโครงการ
6306000009
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 103 จำนวนชุมชนเปาหมายไดรับการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม (อยางนอย 5 ชุมชน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 01, ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลือ่ นการพัฒนาทองถิ่น
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดคำนึงถึงความตองการ
และความเดือดรอนเรงดวนของชุมชนและสังคม เพื่อเปนการสงเสริมและแกไขปญ หาอันเกิดความ
ตองการของชุมชน คณะจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อดำเนินการสำรวจความตองการและความเดือดรอน
เรงดวนของชุมชนและสังคม เพื่อเปนการกำหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการของคณะ และกำหนด
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในปตอไปใหตรงกับความตองการไดอยางเหมาะสม
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบความตองการหรือปญหาของชุมชน
2. เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการ
5. กลุมเปาหมาย
ชุมชน และสังคม
6. วิธีการดำเนินงาน สำรวจความตองการของชุมชน/อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 35,550.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมการสำรวจความตองการของชุมชนในดานการบริการวิชาการ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจไมนอ ยกวา
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

1

รอยละ

80

กิจกรรม

2
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

203211010121

1. สำรวจความตองการดานการบริการ
วิชาการของชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่
30/06/2563
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการ
บูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่
30/06/2563
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม 50 คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,750 บาท
คาอาหารกลางวัน 1 มือ้ ๆละ 100 บาท จำนวน 50
คน เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6
ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 10,800
คาใชสอย
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มือ้ ๆละ 35
บาท เปนเงิน 3,500 บาท
คาอาหารกลางวัน 50คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ/ใชสอย 1 ครั้งๆละ 8,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,800 บาท

203211010221

จำนวนเงิน

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ

แผนการปฏิบัติงาน

7,750.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
7,750.00

27,800.00

0.00

0.00

27,800.00

35,550.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สำรวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการ บูรณาการสห
วิทยาการเพือ่ การพัฒนาทองถิ่นคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
1.00

0.00
0.00

ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
80.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รหัสโครงการ 6306000012
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 202 มี Platform เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขาสูวิชาชีพ (2 ระบบ)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ : 0202, 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดน้ัน การพัฒนาบุคลากรมีความจำเปนอยางยิ่ง
ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จึงจัดการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติ
และมีทักษะ สามารถใชศักยภาพในดานตางๆ เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขา
รับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน
2. เพือ่ ใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้นจากการ
เขารับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และฝกอบรม
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน สงบุคลากรเขาอบรม ประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 252,984.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรที่เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

50

รอยละ

75

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/62 - 30/09/63

201204010221

สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 31/12/62

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก/ทาง
ดวน/คาลงทะเบียน เปนเงิน 150000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท

150,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
10,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาอาหาร/คาอาหารวาง/เครือ่ งดื่ม/ คาพาหนะ/คา
เชารถ/คาน้ำมัน/คาบำรุงรถ/คาทางดวน/คาเบีย้
เลี้ยง/คาทีพ่ ัก เปนเงิน 102984 บาท
วัสดุ 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 102984 บาท

102,984.00

102,984.00

รวม

252,984.00

สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
90,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
30,000.00

0.00

0.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน

2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเขารวมอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู และ
ประสบการณเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะและความเขาใจในการ
ทำงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคคลากรสายสนับสนุนไดรับ
ความรูความเขาใจในการทำงาน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

10.00

10.00

20.00

10.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจางอาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รหัสโครงการ 6306000015
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จำเปนในการประกอบ
อาชี พ และทั ก ษะที่ จะต องใช ด ำรงชี วิต อยู ในสังคมการที่ จ ะสรางบั ณ ฑิ ต ให เกิ ด ความรูทั ก ษะคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมไดดังที่หวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงสิ่งที่ดีที่เปน
ประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลวนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมีศักยภาพ
ดานอื่นๆเพื่อสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควรตองมีความ
พรอ มด านต างๆกอ นจบการศึ ก ษาให ม ากที่ สุด คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสังคมศาสตรได เล็งเห็ น ความสำคั ญ
ดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค
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4. วัตถุประสงค
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/เตรียมฝก/ฝกประสบการณวิชาชีพ/สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 301,622.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนาไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. . ดำเนินการโครงการกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

5

รอยละ

85

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201201030121

201201030221

201201030321

201201030421

201201030521

ชื่อกิจกรรมยอย
1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปะการแสดง
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรดนตรีสากล
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. คาตอบแทนอาจารยพิเศษรายวิชาปฏิบัติ
หลักสูตรดนตรีสากล
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63
4. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรี
ไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 14400 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 20000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบีย้ เลีย้ ง/พาหนะ/
คาจาง
วัสดุ เปนเงิน 17416 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51816 บาท

51,816.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
41,816.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
5,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 2000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบีย้ เลีย้ ง/พาหนะ/
คาจาง
วัสดุ เปนเงิน 16656 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25856 บาท

25,856.00

20,256.00

0.00

5,600.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน เปนเงิน 84000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

84,000.00

21,000.00

42,000.00

21,000.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน เปนเงิน 18000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน

27,000.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

201201030621

201201030721

201201030821

ชื่อกิจกรรมยอย
ปกครองทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63
6. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตร
ภาษาญี่ปุน
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63
7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรดนตรีไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63
8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรประยุกตศิลป
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63

201201030921

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรสหวิทยาการอิสลามเพือ่ การพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 30/09/63
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

รายละเอียด : คาตอบแทน เปนเงิน 27000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทน เปนเงิน 9000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ เปนเงิน 3147 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3147 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 5000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบีย้ เลีย้ ง/พาหนะ/
คาจาง
วัสดุ เปนเงิน 46353 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58553 บาท

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

3,147.00

3,147.00

0.00

0.00

0.00

58,553.00

12,000.00

14,603.00

31,950.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 12000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 12250 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบีย้ เลีย้ ง/พาหนะ/
คาจาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24250 บาท

24,250.00

6,400.00

10,950.00

2,500.00

4,400.00

รวม

301,622.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปะการแสดง

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีสากล

3. คาตอบแทนอาจารยพิเศษรายวิชาปฏิบัติหลักสูตรดนตรีสากล

4. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีไทย

5. คาตอบแทนอาจารยพเิ ศษหลักสูตรการปกครองทองถิ่น

6. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรภาษาญีป่ ุน

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

กิจกรรม

3.00

1.00

0.00

1.00

รอยละ

80.00

80.00

0.00

80.00

กิจกรรม

2.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

1.00

2.00

1.00

0.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00
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7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีไทย

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรประยุกตศิลป

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรสหวิทยาการ
อิสลามเพื่อการพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑสำนักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รหัสโครงการ
6306000016
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
3. หลักการและเหตุผล
คณ ะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่มีหนาที่ใหบริการและปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ในการปฏิบัติ
หนาที่ของแตละสวนงานจะตองใชครุภัณฑในการดำเนินงาน แตเนื่องจากในปจจุบันครุภัณฑบางอยาง
เสื่อ มประสิ ท ธิภ าพและไม เพี ยงพอต อการดำเนิ น งานของบุ คลากรในคณะ คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตรพิจารณาเห็นถึงปญหาและความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใหการ
ดำเนินงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ของคณะและของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
อาจารย/บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 31/12/2562
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 306,098.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เครื่องปริ้นเตอร
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. เครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท
4. เครื่องสำรองไฟ
5. เครื่องบันทึกเสียง
6. เกาอี้ผูบริหาร
7. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม.
8. โตะโลงขนาด 80*60*75 ซม.
9. ตูเหล็กบานเลือนกระจก
10. ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร
11. เกาอี้สำนักงาน
12. โซฟา
13. โตะกลาง
14. กลองถายภาพ
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในคณะมีความพึงพอใจในครุภณ
ั ฑที่ใชในการปฏิบัติงาน
เชิงเวลา
1. บุคลากรในคณะมีครุภณ
ั ฑในการปฏิบัติงาน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว
ตัว
ตู
ชุด
ตัว
ตัว
ตัว
ชุด

1
3
2
10
1
1
4
17
2
2
20
1
1
1

รอยละ

85

รายการ

10
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201215020131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. เครื่องปริ๊นเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง วันที่ 30/12/2562

201215020231

สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครื่องคอมพิวเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง วันที่ 30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : มีระบบพิมพ 2 หนา * ความละเอียดการพิมพ 2400*600 dpi
พิมพเอกสารดวยความเร็วขาวดำ 30 แผน/นาที ความเร็วการถายเอกสารขาวดำ
30 ผา/นาทีความละเอียดสแกนสูงสุด 19200*19200 dpi ถาดความจุ 35 แผน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4690 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปริ๊นเตอร ราคา 4690 จำนวน 1 เครือ่ ง รวมเปนเงิน 4,690.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,690.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 4 แกนหลัก (4Core) Intel Core
i3-8100 โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐาน 3.6GHz
มีหนวยควาจำหลักชนิด DDR4 มีขนาด 4GB
มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA ขนาดบรรจุ 1TB จำนวน 1 หนวย
มี DVD RW จำนวน 1 หนวย
มีชองเชื่อมตระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ชอง
มีแปนพิมพและเมา
มีจอภาพ 19.5 นิ้ว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51,000.00บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอร ราคา 17000 จำนวน 3 เครือ่ ง รวมเปนเงิน 51,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 51,000.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

4,690.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
4,690.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

51,000.00

51,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201215020331

ชื่อกิจกรรมยอย
3. เครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง วันที่ 30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201215020431

4. เครื่องสำรองไฟ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง วันที่ 30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201215020531

5. เครื่องบันทึกเสียง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง วันที่ 30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : : เครือ่ งปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 3790 บาท
ความละเอียดพิมพสูงสุด 5,760*1,440 dpi
พิมพงานดวยความเร็วขาวดำ 33 แผน/นาที สี 15 แผน/นาที
รองรับการพิมพไรขอบ 4R
ถาดปอนกระดาษรองรับ 100 แผน
รองรับการเชือ่ มตอ UAB 2.0
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7580 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท ราคา 3790 จำนวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 7,580 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,580.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ขนาดแบตเตอรรี่ 850 VA
แรงดันไฟฟา 12V 7ah
ระยะเวลาสำรองไฟ 15 - 40 นาที
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท
รายการครุภัณฑ
เครือ่ งสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,500.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องสำรองไฟ ราคา 1950 จำนวน 10 เครื่อง รวมเปนเงิน 19,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 19,500.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ความจุ 4GB พรอมชองใส microSD เลนและบันทึกวิทยุ รองรับ
การเลนไฟลเสียง PCM/Mp3/WMA/AAc ลดเสียงรบกวนขณะฟง ขณะบันทึก
บันทึกเสียงแบบ Focus-Stereo รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องบันทึกเสียง ราคา 4500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 4,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,500.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

7,580.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
7,580.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

19,500.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201215020631

ชื่อกิจกรรมยอย
6. เกาอี้ผูบริหาร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201215020731

7. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม.
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 62
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201215020831

8. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม.
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด :
หุมหนังสังเคราะห
ขาเหล็กชุมโครเมียม ลาพลาสติกคู
รองรับน้ำหนัก 120 กิโลกรัม
เกาอี้ผูบริหาร จำนวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 5,290.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,290.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เกาอี้ผูบริหาร ราคา 5290 จำนวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 5,290.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 5,290.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ขนาด 180*60*75 ซม.แผนทอปโตะผลิตจากไม Particle
Board ความหนา 25 มิลลิเมตรเคลือบผิวดวย MelamineResin Film
ขาโตะผลิดจากไม Particle Board หนา 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวดวย FOIL
แผนบังตาผลิตจากไม Particle Board ความหนา 16 มิลลิเมตร
โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. จำนวน 4 ตัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,368 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. ราคา 3842 จำนวน 4 ตัว รวมเปนเงิน
15,368.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,368.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ขนาด 80*60*75 ซม.แผนทอปโตะผลิตจากไม Particle Board
ความหนา 25 มิลลิเมตรเคลือบผิวดวย MelamineResin Film
ขาโตะผลิดจากไม Particle Board หนา 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวดวย FOIL
แผนบังตาผลิตจากไม Particle Board ความหนา 16 มิลลิเมตร
โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. จำนวน 17 ตัว

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

5,290.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
5,290.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

15,368.00

15,368.00

0.00

0.00

0.00

36,210.00

36,210.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201215020931

9. ตูเหล็กบานเลือนกระจก
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201215021031

10. ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง
1.90 เมตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศารีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

8,260.00

8,260.00

0.00

0.00

0.00

10,700.00

10,700.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,210 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. ราคา 2130 จำนวน 17 ตัว รวมเปนเงิน
36,210.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 36,210.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ตูเหล็กบานเลือนกระจก
ตูเอกสารบานเลือ่ นกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู 4 ฟุต)
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา0.6 มม. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับพลาสติก
แบบฝง พรอมกุญแจล็อก
แผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน
ขนาด 118.5*40.7*88 ซม.
จำนวน 2 ตู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,260.00 บาท

รายการครุภัณฑ
1. ตูเหล็กบานเลือนกระจก ราคา 4130 จำนวน 2 ตู รวมเปนเงิน 8,260.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,260.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร
รางมาน วัสดุเปนอลูมิเนียม
ผาวัสดุเปน โพลีเอสเตอร 100% การตัดเย็น ตัดเย็นเปนแบบมานจีบ 3
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร ราคา 5350 จำนวน 2 ชุด
รวมเปนเงิน 10,700.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 10,700.00 บาท
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รหัส 12 หลัก
201215021131

ชื่อกิจกรรมยอย
11. เกาอี้สำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201215021231

12. ชุดโซฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201215021331

13. โตะกลาง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เกาอี้สำนักงาน
โครงสรางไมบุฟองนี้ หุม หนัง PU ที่วางแขนเหล็กชุมโครเมียม กันสนิม หุมหนัง
PU
ขาเหล็ก 5 แฉก ชุมโครเมียมกันสนิม ลา PU กันรอยขีดขวนบนพื้น จำนวน 20
ตัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เกาอี้สำนักงาน ราคา 3450 จำนวน 20 ตัว รวมเปนเงิน 69,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 69,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด :
โครงสรางไม หุมหนัง PU Leather โครงขาทอสแตนเลสสติล ขนาด 190*65*67
ซฒ. จำนวน 1 ชุด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท

รายการครุภัณฑ
1. ชุดโซฟา ราคา 14000 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 14,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 14,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ผลิตจากไม Particle Board เกรด A หนา 25 มม. แผงขางและ
แผงหนา หนา 16 มม. ปดขอบ PVC
ขนาด 120*60*45 ซม.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โตะกลาง ราคา 3300 จำนวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 3,300.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,300.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

69,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
69,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201215021431

ชื่อกิจกรรมยอย
14. กลองถายภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 - 31/03/63
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : 1. กลองถายภาพ พรอมเลนส18-55 mm
24.2MP APS-C CMOS Sensor
DIGIC 6 Image Processor
3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen
Full HD 1080p Video Recording at 60 fps
45-Point All Cross-Type AF System
Dual Pixel CMOS AF
Expanded ISO 25600, Up to 7 fps Shooting
Built-In Wi-Fi with NFC
RGB+IR 7560-Pixel Metering Sensor
2.แฟลช
Auto Intelligent Bounce Head
Compatible with Canon E-TTL / E-TTL II
Guide Number: 154′ at ISO 100 and 105mm
Zoom Range: 24-105mm (14mm with Panel)
Tilts Upward 120°, +/- 180° Rotation
AI.B Full-Auto and AI.B Semi-Auto Modes
Optical Receiver Mode
LCD Panel
AF Assist Beam
Runs on 4x AA Batteries
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 56700 บาท

จำนวนเงิน
56,700.00

รายการครุภัณฑ
1. กลองถายภาพ ราคา 56700 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 56,700.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 56,700.00 บาท

รวม 306,098.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
56,700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.จริยาภาณ รุจิโมระ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เครื่องปริ๊นเตอร

2. เครื่องคอมพิวเตอร

3. เครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท

4. เครื่องสำรองไฟ

5. เครื่องบันทึกเสียง

6. เกาอี้ผูบริหาร

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการใชเครื่อง
ปริ๊นเตอร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ใชเครื่องคอมพิวเตอร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเครื่องปริ๊น
เตอรอิงคเจ็ท
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเครื่อง
สำรองไฟ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเครื่อง
บันทึกเสียง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเกาอีผ้ ูบริหาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกาอี้ผูบริหารความพึงพอใจของ
บุคลากรในการใช

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

รายการ
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ
รอยละ

0.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ
รอยละ

1.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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7. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม.

8. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม.

9. ตูเหล็กบานเลือนกระจก

10. ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร

11. เกาอี้สำนักงาน

12. ชุดโซฟา
13. โตะกลาง
14. กลองถายภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะโลงขนาด 180*60*75
ซม.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชโตะโลง
ขนาด 180*60*75 ซม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะโลงขนาด 180*60*75
ซม.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชโตะโลง
ขนาด 180*60*75 ซม.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อตูเหล็กบานเลือนกระจก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชตูเหล็ก
บานเลือนกระจก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อผามาน ขนาดกวาง 4.25
เมตร * สูง 1.90 เมตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชผามาน
ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเกาอีส้ ำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเกาอี้
สำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุดโซฟา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชโซฟา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะกลาง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละโตะกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อกลองถายภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใขของผูใชบริการ

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รายการ
รอยละ

0.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รายการ
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอง 13007 อาคาร 13 รหัสโครงการ 6306000017
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
ดวยหลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
ชุดเครื่องเสียงเพื่อใชในการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุดเปนเงิน 1,438,508 บาท แตเนือ่ งจากหองเรียน
ที่ใชในการติดตั้งครุภัณฑชุดเครื่องเสียง เปนหองเรียนอเนกประสงค อาจทำใหเกิดความไมปลอดภัยตอ
ครุภัณฑดังกลาวได
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและปลอดภัยตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จึงดำเนินการปรับปรุง
หองเรียน 13007
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเก็บรักษาและปองกันความปลอดภัยในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหการเรียนการสอนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล
6. วิธีการดำเนินงาน จัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 31/12/2562
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 47,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ปรับปรุง หอง 13007
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการปรับปรุงหองตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

1

รอยละ

85

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201218010132

1. ปรับปรุงหอง 13007 อาคาร 13
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : คาจางปรับปรุงหอง 13007
อาคาร 13
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท

47,000.00

รวม

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
47,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

47,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ปรับปรุงหอง 13007 อาคาร 13

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงหอง 13007
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชหอง
13007

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รหัสโครงการ 6306000019
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ...................................
3. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคาใชสอยตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งดาน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีพันธกิจสำคัญคือ การ
ผลิตบัณฑิต การบริหารงานสำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย
บุ ค ลากร และนั กศึ ก ษา ด วยเหตุ ผ ลดั งกล าว คณะจึงจำเป น ตอ งจั ดซื้ อวัส ดุ อุป กรณ เพื่ อใชในการ
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน
2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุม จัดซื้อ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 378,291.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
2. จำนวนหนังสือพิมพในการบริการอาจารยและนักศึกษา
3. จำนวนคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอราชการ
4. จำนวนครั้งที่บุคลากรเดินทางไปราชการ
5. จำนวนครั้งในการซอมบำรุงครุภณ
ั ฑ
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใหบริการ
เชิงเวลา
1. คณะมีการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายทุกกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

6
12
12
15
6

รอยละ

80

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201216020121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 62 - กันยายน 63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
คาเบีย้ ประชุม/คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ คาซอมบำรุง/คาเชารถ/
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหาร/คา
หนังสือพิมพ/คาสาธารณูปโภค /คาของที่ระลึก/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 378,291 บาท

รวม

378,291.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
80,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
80,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
97,350.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
120,941.00

378,291.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานดานการบริารจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการ

หนวยนับ
งาน
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
80.00

1.00
80.00

1.00
80.00

1.00
80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ
6307000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 310 รอยละของจำนวนบุคลากรที่ผานเกณฑ การทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (รอยละ 20)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่น
3. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ตระหนั ก ในความสำคั ญ ของการมี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ใช เป น
แนวทางในการดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อใหบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มี
คุณสมบัติ ความรู ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ให็เปนไป
ตามแผนยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และดวยเหตุที่คณะวิทยาการ
จัดการ ตองปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อบรรจุระดับ
ความสำเร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การพั ฒ นาบุ ค ลากรสาน
สนับสนุนวิชาการพิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ
ในวิชาชีพ โดยการไปอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุนวิชาการ
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4. วัตถุประสงค
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการพัฒนาตามศาสตร/หรือ
วิชาชีพตามสายการปฏิบัติงาน
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 12 คน
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม สัมมนาตามศาสตร ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 49,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีไ่ ดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามศาสตร/วิชาชีพไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายของโครงการในไตรมาส 1
2. รอยละการเบิกจายของโครงการในไตรมาส 2
3. รอยละการเบิกจายของโครงการในไตรมาส 3
4. รอยละการเบิกจายของโครงการในไตรมาส 4

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

12

รอยละ

100

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

10
20
60
10
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204020121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562
สถานที่ดำเนินการ
30/09/2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ฝกอบรมและสัมมนาตามศาสตรวิชาการ/
วิชาชีพ
9 x 5,000 = 45,000 ,
3x1500 = 4,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท

49,500.00

รวม

49,500.00

แผนการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
5,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
29,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
5,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาตามศาสตร/วิชาชีพไมนอยกวา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

1.00

2.00

8.00

1.00

รอยละ

10.10

20.20

59.60

10.10

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ 6307000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ
40), KPI : S 310 รอยละของจำนวนบุคลากรที่ผานเกณฑ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (รอยละ 20)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่
สำคัญตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทำการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่
บุคลากรทุ กคนจะปฏิ บัติหน าที่ ให เกิดผลดี และมีประสิท ธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒ นาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในหนาที่ที่รับผิดชอบและที่จะตองสนับสนุนในหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหหนวยงาน
สามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตอง
มีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละบุคคล
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4. วัตถุประสงค
1. บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรสายวิชาการ มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดำเนินงาน เดินทางไปราชการเพื่อฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 223,020.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาจารยคณะวิทยาการจัดการที่ไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามศาสตร/วิชาชีพไมนอยกวา
เชิงเวลา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

63

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204030121

201204030221

201204030321

201204030421

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชา
การบัญชี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2562
2. การพัฒนาทักษะความรูอาจารยประจำ
หลักสูตรสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563
3. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563
4. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563

201204030521

5. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการ
ทองเทีย่ ว

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตร
วิชาการหรือวิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ/
วิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,220 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ/
วิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการพัฒนบุคลากรสายวิชาการ ฝกอบรม
สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพเพื่อ
พัฒนาบุคลากรตามศาสตร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการพัฒนบุคลากรสายวิชาการ ฝกอบรม
สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพเพื่อ
พัฒนาบุคลากรตามศาสตร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
25,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

18,220.00

0.00

0.00

18,220.00

0.00

21,000.00

0.00

0.00

21,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201204030621

6. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563

201204030721

สถานที่ดำเนินการ
30/06/2563
7. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563

201204030821

8. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563

201204030921

9. การพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวชิ าการ
และ/หรือ วิชาชีพ เชน คาลงทะเบียน/คา
พาหนะ/คาเบี้ยเลีย้ ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ เชน คาลงทะเบียน/คา
พาหนะ/คาเบี้ยเลีย้ ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ เชน คาลงทะเบียน/คา
พาหนะ/คาเบี้ยเลีย้ ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการฝกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานตามศาสตร
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

7,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
7,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

12,500.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201204031021

201204031121

201204031221

ชื่อกิจกรรมยอย
10. การพัฒนาศักยภาพอาจารยประจำ
หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562
11. กิจกรรมอบรมดานวิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชาการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563
12. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
สาขาวิชาการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563

201204031321

201204031421

13. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโรงแรม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563
14. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวชิ าการ
และ/หรือ วิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,900บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการอบรม/สัมมนา
ดานวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 5 คน ๆ ละ
4,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน ๆ ละ
2 วันๆ ละ 240 บาท รวม 2,400 บาท
คาเชารถตู 1 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 2,500 บาท
รวม 5,000 บาท
คาทีพ่ ัก จำนวน 5 คน ๆ ละ 800 บาท รวม
4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ/
วิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ/
วิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท

14,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
2,980.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
11,920.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

11,400.00

0.00

0.00

11,400.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

7,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

รวม

223,020.00

0.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี

2. การพัฒนาทักษะความรูอาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชาการ
เปนผูประกอบการ

3. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

4. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด

5. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว

6. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยประจำหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. รอยละของบุคลากรทาง
การศึกษาที่เขารับการพัฒนา ไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่
เขารับอบรม/พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของอาจารยประจำ
หลักสูตรที่ไดรับการอบรม/พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยสาขาวิชา
คอมพิวเตอรทไี่ ดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของอาจารยทไี่ ดรบั การ
พัฒนาตามศาสตร/วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากที่เขารับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากที่เขารับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

6.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

2.00

2.00

2.00

0.00

รอยละ

33.33

33.33

33.33

0.00

คน

0.00

0.00

3.00

0.00
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7. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

8. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

9. การพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

10. การพัฒนาศักยภาพอาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ

11. กิจกรรมอบรมดานวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ

12. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานทีส่ าขาวิชาการจัดการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพ

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

1.00

0.00

4.00

0.00

รอยละ

20.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00
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13. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

14. การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรมที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของอาจารยทไี่ ดรับการ
พัฒนาตามศาสตร/วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยสาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ไดรบั การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของอาจารยทไี่ ดรับการ
พัฒนาตามศาสตร/วิชาชีพ

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

33.33

33.33

33.33

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ รหัสโครงการ
6307000007
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ
และของมหาวิทยาวิทยาลัย ปจจุบันคณะยังขาดแคลนครุภัณฑในการสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากร
ในคณะ ดั งนั้ น เพื่ อ ให ค ณะมี ศั กยภาพเพี ยงพอในการปฏิ บั ติ งานตาง ๆ จึงมี ค วามจำเป น ตอ งจัดหา
ครุภัณฑ เพื่อนำมาใชในการปฏิบัติงานและใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหบุคลากรและคณาจารยผูสอนคณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑทใี่ ชในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลกรคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณพเพื่อใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/12/2562
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 130,970.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุก
2. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
3. จัดซื้อครุภัณฑเกาอี้สำนักงาน
4. จัดซื้อครุภัณฑเกาอี้สำนักงานสำหรับผูบริหาร
5. จัดซื้อครุภัณฑโตะทำงาน
6. จัดซื้อครุภัณฑเครือ่ งสแกนเนอร
เชิงคุณภาพ
1. มีครุภณ
ั ฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมนอ ยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 1

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว
ตัว
เครื่อง

1
6
13
1
1
1

รอยละ

85

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201218020131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุก
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง 30 /12/2562

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : 1. คอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 1
เครือ่ งๆละ 22,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

22,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
22,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

47,400.00

47,400.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 22,000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

201218020231

2. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2562-30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

201218020331

3. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสแกนเนอร
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2562-30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 22000
จำนวน 1 เครือ่ ง รวมเปนเงิน 22,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 22,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จำนวน
6 เครื่องๆละ 7,900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,400 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ราคา 7,900 จำนวน
6 เครื่อง รวมเปนเงิน 47,400.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 47,400.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งสแกนเนอร จำนวน 1
เครือ่ งๆละ 18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสแกนเนอร ราคา 1
จำนวน 18000 เครื่อง รวมเปนเงิน 18,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 18,000.00 บาท
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201218020431

4. จัดซื้อครุภัณฑเกาอีส้ ำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2562-30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

201218020531

5. จัดซื้อครุภัณฑเกาอีส้ ำนักงานสำหรับ
ผูบริหาร
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2562-30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

201218020631

6. จัดซื้อครุภัณฑโตะทำงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2562-30/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดากร

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : จัดซื้อครุภณ
ั ฑเกาอีส้ ำนักงาน
จำนวน 13 ตัวๆละ 2,590 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,670 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อครุภัณฑเกาอีส้ ำนักงาน ราคา 2590
จำนวน 13 ตัว รวมเปนเงิน 33,670.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 33,670.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เกาอี้สำนักงานสำหรับผูบริหาร
จำนวน 1 ตัวๆละ 6,950 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,950 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อครุภัณฑเกาอีส้ ำนักงานสำหรับผูบริหาร
ราคา 6950 จำนวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 6,950.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,950.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ครุภณ
ั ฑโตะทำงาน จำนวน 1
ตัวๆละ 2,950 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,950 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อครุภัณฑโตะทำงาน ราคา 2950 จำนวน
1 ตัว รวมเปนเงิน 2,950.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,950.00 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

33,670.00

33,670.00

0.00

0.00

0.00

6,950.00

6,950.00

0.00

0.00

0.00

2,950.00

2,950.00

0.00

0.00

0.00

130,970.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุก

2. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร

3. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสแกนเนอร

4. จัดซื้อครุภัณฑเกาอีส้ ำนักงาน

5. จัดซื้อครุภัณฑเกาอีส้ ำนักงานสำหรับผูบริหาร
6. จัดซื้อครุภัณฑโตะทำงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑสนับสนุนการจัด
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
สแกนเนอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑสนับสนุนการปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

รายการ
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รายการ
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ

1.00
85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6307000008
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 301 จำนวนหลักสูตรทีถ่ ูกปรับปรุงใหทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบ
สหวิทยาการทีต่ อบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ (2 หลักสูตร)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
งานวิ ช าการด า นการจั ด การเรี ย นการสอน และบริ ห ารหลั ก สู ต รคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนงานสนับสนุนนโยบายที่มุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมในการดำเนินการที่สอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ
และมหาวิ ท ยาลั ย โดยให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และทำนุ บ ำรุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สนั บ สนุ น ให อ าจารย สามารถจั ด การเรี ย นการสอน และ
บริห ารงานตาง ๆ บรรลุผ ลตามเป าหมายที่ วางไวในแผนการจัดการเรียนการสอน การพั ฒ นาและ
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ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการพัฒนา
วารสารในระดับคณะใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจดังกลาว คณะวิทยาการ
จัดการ จึงจำเปนที่จะตองจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัดการศึกษา
ดานการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตร ใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามศาสตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF ครบรอบ 5 ป
จำนวน 9 หลักสูตร
3. เพื่อพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการใหเขาสูฐานขอมูล TCI ที่สูงขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดำเนินงาน ปรับปรุงหลักสูตร จัดทำวารสารของคณะวิทยาการจัดการ สงนักศึกษาเขาแขงขัน
ทางวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 280,700.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1. จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง
2. จำนวนหลักสูตรทีไ่ ดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
3. จำนวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม
4. จำนวนวารสารทีไ่ ดรับตีพมิ พ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง
2. รอยละหลักสูตรทีไ่ ดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. รอยละของวารสารที่ไดรับการตีพิมพ
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายไตรมาส 1
2. รอยละการเบิกจายไตรมาส 2
3. รอยละการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร
หลักสูตร
คน
เลม

9
12
63
2

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
100

รอยละ
รอยละ
รอยละ

13
32
56
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201201040121

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ
เจาภาพรวมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-31/12/2562
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอา นบทความ จำนวน 1 ครัง้
เปนเงิน 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 12 คน ๆ ละ 1,800 บาท เปนเงิน 21,600 บาท
คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท เปนเงิน 4,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,800 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาเชารถ จำนวน 3 คัน ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
2. คาเชาชุด จำนวน 4,000 บาท
คาวัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวัดสุ จำนวน 3,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,800 บาท

201201040221

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2563-30/06/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
201201040321

3. การแขงขันทางวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2563-30/03/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

25,800.00

0.00

0.00

25,800.00

0.00

14,800.00

0.00

14,800.00

0.00

0.00
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4. พัฒนาวารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/06/2562
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201201040521

5. ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการ
จัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/03/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณาบทความ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 12
คน ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท
2. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณาบทคัดยอ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 6
เรื่อง ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
3. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณารูปแบบ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1000
บาท เปนเงิน 2,000 บาท
คาใชสอย รายละเอียด :
1. คาจัดทำเลมวารสาร จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 เลม ๆ ละ 200 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
2. คาบำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ย (Server), อุปกรณเครือขาย
ขอมูล (SAN Switch) และอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) ของระบบ
ThaiJo 2.0
จำนวน 1 ครั้ง 10,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,700 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร 7 หลักสูตร ๆ ละ
3 คน ๆ ละ 3,000 เปนเงิน 63,000 บาท
2. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร จำนวน 11 หลักสูตร
ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 3,000 เปนเงิน 99,000 บาท
คาใชสอย
รายละเอียด : 1. คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม จำนวน 100 คน ๆ ละ 1
มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน บาท 3,500 บาท
2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 10,000 บาทคาวัสดุรายละเอียด :
คาวัสดุ 1,900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 177,400 บาท

รวม

42,700.00

16,000.00

10,700.00

16,000.00

0.00

177,400.00

0.00

63,000.00

114,400.00

0.00

280,700.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติเจาภาพรวมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การแขงขันทางวิชาการ
4. พัฒนาวารวิทยาการจัดการปริทัศน
5. ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของหลักสูตรที่ดำเนินการการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งทีแ่ ขงขันทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่ไดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเลมของวารสารที่ไดรับการตีพิมพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของวารสารทีไ่ ดรับการตีพิมพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรทีไ่ ดรับการปรับปรุง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของหลักสูตรปรับปรุงที่ผา นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00
0.00
0.00
7.00
85.00

0.00
0.00
12.00
85.00
0.00
0.00
1.00
100.00
11.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการคณะ/สาขาวิชา และสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพคณะวิทยาการ
จัดการ รหัสโครงการ 6307000012
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบการศึกษา (รอยละ 80), KPI : S 307 รอยละบัณฑิตที่มงี านทำภายใน ๑ ป (รอยละ
80)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ภ ารกิ จ ในการจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ
นักศึกษาภาคปกติ จำนวน 12 สาขาวิชา และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติซึ่งจำเปนตองใช
วัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ เพื่อใหการเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จำนวน
ทั้งสิ้น 65 รายวิชา นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพที่นักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ ตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว ซึ่งเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรูและความสามารถ เพื่อนำไปใชประกอบอาชีพ
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ของตนในอนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจำเปนตองเชิญผูเชียวชาญและ
ชำนาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาใหความรูโดยการฝกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมกอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ
ดังนั้นการที่จะดำเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพื่อจะไดนำไปพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองไดทัน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. เพื่อบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 623,790.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
2. จำนวนนักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรม ไมนอ ยกวา
3. จำนวนครั้งที่จางเหมาบริการและซอมแซมครุภณ
ั ฑ
4. จำนวนครั้งที่ชำระคาสาธารณูปโภค
5. จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพอยางนอย
2. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 1
2. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 2
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 3
4. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 4

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
รอยละ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

187
85
4
12
4

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

30
33
15
22
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201201050121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/62 ถึง 30/12/62
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

201201050221

201201050321

2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
3. กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 2 x 1.5 x 600 =1,800
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจัดทำคูม ือฝกงาน 187 x 100 = 18,700
- คาจัดทำคูมอื กรณีศึกษา 187 x 30 = 5,610
- คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม 5,915 บาท
169 คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 35 บาท
- คาวัสดุ 6,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,025 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : - คาเบีย้ เลีย้ ง 45 x 1 x 240 = 10,800
- คาบำรุงรถ 15 x 1 x 500 = 7,500
- คาน้ำมัน 15 x 700 = 10,500
- คาทางดวน = 2,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,800 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : สอย
รายละเอียด :
- คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม 5,915 บาท
169 คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 35 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,915 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

38,025.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
38,025.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

30,800.00

0.00

30,800.00

0.00

0.00

5,915.00

0.00

0.00

5,915.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201201050421

201201050521

ชื่อกิจกรรมยอย
4. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่
2/2562,1/2563
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2563 - 30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
5. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ
จัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 - 30/10/2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

201201050621

6. ชำระคาธารณูปโภค

201201050721

7. คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภณ
ั ฑ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 - 30/09/2563

201201050821

8. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 - 30/09/2563
9. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี

201201050921

หมวดรายจาย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุฝกรายวิชา
นักศึกษาภาคปกติ จำนวน
1,363 x 105 = 143,115 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 143,115 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการ
-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 55,420 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาโทรศัพท จำนวน 12 เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,000
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภณ
ั ฑ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 63,555 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 63,555 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 9,040 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,040 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

143,115.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
74,760.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
68,355.00

55,420.00

13,855.00

13,855.00

13,855.00

13,855.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

200,000.00

60,000.00

50,000.00

50,000.00

40,000.00

63,555.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

13,555.00

9,040.00

4,540.00

0.00

4,500.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201201051021

10. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร

201201051121

11. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ

201201051221

12. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย

201201051321

13. จัดซื้อวัสดุและจางหมาบริการสาขาวิชาการ
จัดการดลจิสติกส

201201051421

14. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

201201051521

15. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการการคาสมัยใหม

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 9,040 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,840 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 3,050 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,050 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 29,630 บาท
จางเหมาบริการ 10,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40130 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 1,900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,900 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงาน

3,840.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
3,840.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

20,000.00

8,500.00

11,500.00

0.00

0.00

3,050.00

3,050.00

0.00

0.00

0.00

40,130.00

40,130.00

0.00

0.00

0.00

1,900.00

1,900.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

623,790.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนที่
2/2562

3. กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ภาค
เรียนที่ 2/2562

4. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2562,1/2563

5. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

6. ชำระคาธารณูปโภค

7. คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภณ
ั ฑ

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร ไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร ไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร ไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวดั สุฝกสำหรับรายวิชาวัสดุฝก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมี
วัสดุฝกรายวิชาใชไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ชำระคาสารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จา งเหมาบริการและ
ซอมแซมครุภณ
ั ฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

187.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

187.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ
ครั้ง
รอยละ

85.00
1.00
85.00

85.00
1.00
85.00

85.00
1.00
85.00

85.00
1.00
85.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00
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8. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

9. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี

10. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร

11. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ

12. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

13. จัดซื้อวัสดุและจางหมาบริการสาขาวิชาการจัดการดลจิสติกส

14. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

15. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการการคาสมัยใหม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ัจัดซือ้ วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามระยะเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมทีด่ ำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดซือ้ วัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเวลา

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

0.00
85.00

1.00
85.00

0.00
85.00

ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
รอย

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ 6307000015
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบการศึกษา (รอยละ 80), KPI : S 307 รอยละบัณฑิตที่มงี านทำภายใน ๑ ป (รอยละ
80)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดใหมีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และเพื่ อเป น การพั ฒ นาไปอี กขั้น หนึ่ งของการประกันคุ ณ ภาพ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดดำเนินโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมี
หลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการ
พัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปด
เสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศ ในกลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอ
และหางานทำในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทำของแรงงานไทย
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึง
ความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ในคณะวิทยาการจัดการที่
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดรวมถึงสามารถ
ทำงานไดห ลากหลายและมี ป ระสิท ธิภ าพเพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ให กั บ
นักศึกษาและคณาจารยทั้งทางตรงและทางออม จึงเห็นควรใหมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนของนักศึกษา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเสริมสรางตอยอดองคความรูความสามารถทางวิชาการของหลักสูตร คณะวิทยาการ
จัดการ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 785 คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 209,020.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เขารวมกิจกรรม
2. จำนวนนักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรม ไมนอ ยกวา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตร ไมนอ ยกวา
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติไมนอ ยกวา
3. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมที่มคี วามรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาส 1
2. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาส 2
3. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาส 3
4. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาส 4

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
รอยละ

785
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

31
39
5
25

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201201060121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
สาขาวิชาการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.63-มี.ค.63
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาเชารถตู 1 คัน 1 วัน จำนวน 2500 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง 3 คน ๆ ละ 240 บาท รวม 720
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,220 บาท

จำนวนเงิน
3,220.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
3,220.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201201060221

2. กิจกรรมพบปะผูปกครองนักศึกษา ชั้นป
ที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ
35 บาท รวม 2800 บาท
คาจางทำเอกสาร จำนวน 80 ชุด ๆ ละ 10 บาท
รวม 800 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ จำนวน 1,280 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,880 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
จำนวน 1 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท
รวมเปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาอาหารกลางวัน
จำนวน 1 มื้อ จำนวน16 คน ๆ ละ 100 บาท
รวมเปนเงิน 1,600 บาท
2. คาอาหารวาง จำนวน 16 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท
รวมเปนเงิน 560 บาท
คาวัดสุ
รายละเอียด :
คาวัสดุ จำนวน 1,640 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ก.ค.63–ก.ย.63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
201201060321

3. อบรมการใหบริการดวย “Service
Mind” สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย.63 - มิ.ย.63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

4,880.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
4,880.00

11,000.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201201060421

4. กิจกรรม “Marketing Day” สาขาวิชา
การตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.63–มี.ค.63

201201060521

สถานที่ดำเนินการ
อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
5. กิจกรรม “อบรมทักษะการใชภาษาไทย
เพื่อการนำเสนอทางการตลาด” สาขาวิชา
การตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค. 62 - ธ.ค. 62

201201060621

สถานที่ดำเนินการ
อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร
6. กิจกรรม “ตลาดอาสา” สาขาวิชา
การตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

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

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
รวม 3,600 บาท
2. คาวัสดุ จำนวน 1 ครัง้ ๆ ละ 900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

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

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201201060721

ชื่อกิจกรรมยอย
7. กิจกรรม “นักการตลาดสูโรงเรียน”
สาขาวิชาการตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

201201060821

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ใกลเคียง
8. กิจกรรม “เตรียมความพรอมสำหรับ
นักศึกษา” สาขาวิชาการตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

201201060921

สถานที่ดำเนินการ
อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
9. กิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริการ” สาขาวิชาการ
ทองเทีย่ ว
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
สถานที่ดำเนินการ
อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวัสดุ จำนวน 1 ครัง้ ๆ ละ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท

1,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
1,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวัสดุ จำนวน 1 ครัง้ ๆ ละ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
รวม 3,600 บาท
คาวัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวัสดุ จำนวน 1 ครัง้ ๆ ละ 1,500 บาท
รวม 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท

5,100.00

0.00

5,100.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201201061021

10. กิจกรรม “พัฒนามัคคุเทศกมอื อาชีพ”
สาขาวิชาการทองเทีย่ ว
ระยะเวลาดำเนินการ

201201061121

สถานที่ดำเนินการ
อาคารเจาพระยาโกษาธิบดีคณะ
วิทยาการจัดการและสถานที่ทอ งเทีย่ ว
สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.2563 - 31 มี.ค.2563

201201061221

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. การอบรมโปรแกรม Excel ทางการ
บัญชีชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2562 - 31 ธ.ค.2562
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
รวม 14,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท

14,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
14,400.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : 1. คาวิทยากร 1,200x12=14,400
บาท
2. คาเอกสารประกอบการอบรม 36x30=1,080
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,480 บาท

15,480.00

0.00

15,480.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด : 1. คาวิทยากร 600x15=9,000
บาท
2. คาเอกสารประกอบการอบรม 22x40 = 880
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,880 บาท

9,880.00

9,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201201061321

13. การเขารวมกิจกรรมแขงขันการตอบ
ปญหา Accounting Challenge สาขาวิชา
การบัญชี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63

201201061421

สถานที่ดำเนินการ
สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพฯ
14. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63

201201061521

สถานที่ดำเนินการ
ภาคเหนือ
15. โครงการการบูรณาการความรูส ูนอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
1ก.ค. 2563 - ก.ย. 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : 1. คาเบีย้ เลีย้ ง 120 x 5 คน x 1
วัน = 600 บาท
2. คาเชารถ 2,500x1คันx1วัน =2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,100บาท

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
คาเชารถ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 13,000
บาท =26,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,000บาท

วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
1. คาวัสดุ 5,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

3,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
3,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

26,000.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201201061621

ชื่อกิจกรรมยอย
16. โครงการการเขารวมการแขงขันตาม
ศาสตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

201201061721

สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
17. อบรม "การพัฒนาศักยภาพดานใน
ตนเองใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย"
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

201201061821

18. กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
คาเชารถตู จำนวน 1 วัน ๆละ 2,500 บาท เปน
เงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1,200
บาท เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
1.คาอาหารกลางวัน จำนวน 65 คนๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 6,500 บาท
3. คาอาหารวาง จำนวน 65 คนๆละ 2 มือ้ ๆละ 35
บาท เปนเงิน 4,550 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,450 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาวัสดุ จำนวน 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

2,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
2,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

25,450.00

0.00

0.00

0.00

25,450.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201201061921

ชื่อกิจกรรมยอย
19. กิจกรรมศึกษาดูงาน สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสัยใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

201201062021

20. อบรมความรูเบื้องตนในการประกอบ
ธุรกิจสงออก (Basic Export) สาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 -31 ธันวาคม 2562

201201062121

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
21. อบรมเสริมทักษะธุรกิจระหวางประเทศ
(ป4) สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 -31 ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 คนๆละ 2 วัน วันละ 240
บาท
คาทีพ่ ัก จำนวน 3 คนๆละ 1 คืน คืนละ 850
บาท
คาเชารถ 12,510 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,500 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

16,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
16,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
1.คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ
70 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
3. คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 มือ้ ๆละ 30
บาท เปนเงิน 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,200 บาท

6,200.00

6,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201201062221

ชื่อกิจกรรมยอย
22. อบรมดานความรูดา นการตลาด
ออนไลน สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 -31 ธันวาคม 2562

201201062321

สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
23. กิจกรรมศึกษา ดูงาน ของนักศึกษา
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.2563-31 มี.ค. 2563
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่จังหวัดอื่นทีเ่ กี่ยวของ

201201062421

24. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิสติกส
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฏาคม 2563 ถึง วันที่ 30
กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600
บาท เปนเงิน 1,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
-คาบำรุงรถยนต จำนวน 1 ครั้ง 1,500 บาท เปน
เงิน 1,500 บาท
-คาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6,500 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 6 คน ๆละ 240 บาท จำนวน 2 วัน
เปนเงิน 2,880 บาท
-คาทีพ่ ัก 1 คืน จำนวน 6 คน ๆละ 850 บาท เปน
เงิน 5,100 บาท
-.คาจางทำปายไวนิล 300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,280 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย 6,750 บาท
- คาจางเหมารถตูโดยสาร 6,750 บาท 3 คัน ๆ ละ
1 ครั้ง ๆ ละ 2,250 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 2,880 บาท
4 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท
- คาวัสดุ 6,240 บาท
คาวัสดุ 3 ครั้ง 2,080 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,870 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

1,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
1,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

16,280.00

0.00

16,280.00

0.00

0.00

15,870.00

0.00

0.00

0.00

15,870.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201201062521

ชื่อกิจกรรมยอย
25. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2562
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

201201062621

26. การเขารวมแขงขันทักษะดาน
เศรษฐศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2562
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย = 4,080
- คาบำรุงรักษารถ = 1,000
2 คันๆละ 1 วันๆละ 500
-คาน้ำมันเชื้อเพลิง= 1,400
2 คันๆละ 700
- คาเบี้ยเลี้ยง = 1,680
7 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,080 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย = 1,680
- คาบำรุงรักษารถ = 500
1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง = 700
1 ครั้ง
- คาเบี้ยเลี้ยง = 480
2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,680 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงาน

4,080.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
4,080.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

1,680.00

1,680.00

0.00

0.00

209,020.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาวิชาการจัดการ

2. กิจกรรมพบปะผูปกครองนักศึกษา ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ
จัดการ

3. อบรมการใหบริการดวย “Service Mind” สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม

4. กิจกรรม “Marketing Day” สาขาวิชาการตลาด

5. กิจกรรม “อบรมทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการนำเสนอทาง
การตลาด” สาขาวิชาการตลาด

6. กิจกรรม “ตลาดอาสา” สาขาวิชาการตลาด

7. กิจกรรม “นักการตลาดสูโรงเรียน” สาขาวิชาการตลาด

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและผูปกครองที่
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูเขาอบรมทีม่ คี วามรู
เพิ่มขึ้นหรือมากกวาเขารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

0.00

7.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

16.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

2500.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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8. กิจกรรม “เตรียมความพรอมสำหรับนักศึกษา” สาขาวิชา
การตลาด

9. กิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ”
สาขาวิชาการทองเทีย่ ว

10. กิจกรรม “พัฒนามัคคุเทศกมอื อาชีพ” สาขาวิชาการ
ทองเทีย่ ว

11. การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

12. การอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชีชั้นสูง สาขาวิชาการ
บัญชี

13. การเขารวมกิจกรรมแขงขันการตอบปญหา Accounting
Challenge สาขาวิชาการบัญชี

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรบั การพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. รอยละของผูเ ขาอบรมที่มี
ความรูเพิม่ ขึ้นมากกวากอนการเขารับการอบรม ไม
นอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมโปรแกรม Excel
ทางการบัญชีชั้นสูง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. รอยละของผูเ ขาอบรมที่มี
ความรูเพิม่ ขึ้นมากกวากอนการเขารับการอบรม ไม
นอยกวา 2. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเขารวมการแขงขันตอบปญหา
Accounting Challenge
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. รอยละของผูเ ขาอบรมที่มี
ความรูเพิม่ ขึ้นมากกวากอนการเขารับการอบรม ไม
นอยกวา 2. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ไมนอ ยกวา

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

36.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

22.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

10.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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14. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีส่ าขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

15. โครงการการบูรณาการความรูส ูนอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ

16. โครงการการเขารวมการแขงขันตามศาสตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ

17. อบรม "การพัฒนาศักยภาพดานในตนเองใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย"

18. กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

19. กิจกรรมศึกษาดูงาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสัยใหม

20. อบรมความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจสงออก (Basic
Export) สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

21. อบรมเสริมทักษะธุรกิจระหวางประเทศ (ป4) สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร ไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูเขาอบรมทีม่ คี วามรู
เพิ่มขึ้นหรือมากกวากอนเขารับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่ไดรบั การ
พัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่ไดรบั การ
พัฒนาตามศาสตร2. นักศึกษาไดรบั การพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมศึกษาดูงาน สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

60.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

5.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

164

22. อบรมดานความรูดา นการตลาดออนไลน สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ

23. กิจกรรมศึกษา ดูงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการเปน
ผูประกอบการ

24. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิสติกส

25. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ

26. การเขารวมแขงขันทักษะดานเศรษฐศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของจำนวนนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสรางโอกาสการเรียนรูท ี่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสรางโอกาสการเรียนรูท ี่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

3.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย รหัสโครงการ 6311000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 กำหนดให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพ ชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบ ริการวิชาการแกสังคมเพื่อใหบ รรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว
สำนักงานอธิการบดีมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย ตามโครงสรางและประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2562 โดยใชอัตรากำลังในงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ สำนักงานอธิการบดี
ดังนั้นเพื่อใหงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ สำนักงานอธิการบดี มีหนาที่เปนธุรการ
ของสภามหาวิทยาลัย ใหการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ได อ ย า งคล อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การของงานกิ จ การสภา

166

มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนั้น มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชงบประมาณไปในการดำเนินการ
จัดประชุม การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน การเขารวมประชุม การอบรมและสัมมนา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการอำนวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการในดานตาง ๆ เพื่อตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและสามารถ
สนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว
2.เพื่อใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับสภามหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ดำเนินการเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของราชการ
5. กลุมเปาหมาย
มี 5 กลุม ประกอบดวย
1. กลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยและที่ปรึกษา
2. กลุมผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
3. กลุมผูบริหารระดับกลางและระดับตน ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูอำนวยการ
สำนัก/สถาบัน/รองผูอำนวยการสถาบัน/รองผูอำนวยการสำนัก/ผูอำนวยการกอง
4. กลุมผูปฏิบัติการ/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ/ประธานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนางาน
5. กลุมนักศึกษาและผูมสี วนไดสวนเสีย
6. วิธีการดำเนินงาน 1. การประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามปฏิทนิ การดำเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 2. อำนวยความสะดวกใหกับนายกสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ
ผูบริหารและผูม ีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 3. การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 4,729,975.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. คาเฉลีย่ รอยละของจำนวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
2. คาเฉลีย่ รอยละของจำนวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
3. คาเฉลีย่ รอยละของการจัดประชุม/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานทีร่ั ับผิดชอบ
2. รอยละความพึงพอใจของรายงานการประชุม/การรายงานผลการดำเนินงานจากการทำกิจกรรม/หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
85

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

90

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201219020121

201219020221

201219020321

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563
2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 702,000 บาท
คาใชสอย 339,060 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,041,060 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 321,600 บาท
คาใชสอย 322,260
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 643,860 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 41,000 บาท
คาใชสอย 6,175 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,175 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

1,041,060.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
260,265.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
260,265.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
260,265.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
260,265.00

643,860.00

160,965.00

160,965.00

160,965.00

160,965.00

47,175.00

0.00

47,175.00

0.00

0.00
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4. กิจกรรมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

201219020521

5. กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย

201219020621

6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย

201219020721

7. กิจกรรมสนับสนุนดานบริหารจัดการสภา
คณาจารยและขาราชการ

201219020821

8. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย

201219020921

9. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินยั

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 55,200 บาท
คาใชสอย 7,980 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 63,180 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 98,400 บาท
คาใชสอย 29,760 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 128,160 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนอื่น ๆ 125,000 บาท
คาตอบแทน 156,000 บาท
คาใชสอย 302,560 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 583,560 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 49,200 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ฝกอบรม
35,800 บาท
คาวัสดุ 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 427,380 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย รายละเอียด
: คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน
วินัย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 251,680 บาท

63,180.00

15,795.00

15,795.00

15,795.00

15,795.00

128,160.00

32,040.00

32,040.00

32,040.00

32,040.00

583,560.00

114,640.00

114,640.00

114,640.00

239,640.00

100,000.00

27,500.00

27,500.00

27,500.00

17,500.00

427,380.00

106,845.00

106,845.00

106,845.00

106,845.00

251,680.00

62,920.00

62,920.00

62,920.00

62,920.00
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10. การประชุมคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับทางละเมิด

201219021121

11. การประชุมคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง

201219021221

12. การประชุมคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกข

201219021321

13. การประชุมคณะกรรมการอื่นที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

201219021421

14. การประชุมสภาวิชาการ

201219021521

15. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน มหาวิทยาลัย
มรภ อย

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย รายละเอียด
: คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 170,880 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 191,600 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการประชุมณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกข
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 275,840 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการอื่นทีม่ หาวิทยาลัยแตงตั้ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 108,900 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยประชุม/คาเดินทาง/
คาอาหาร/คาอาหารและเครื่องดื่ม/คาวัสดุ/
คาใชจายอื่นๆในการประชุม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 298260 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยประชุม/คาเดินทาง/
คาอาหาร/คาอาหารและเครื่องดื่ม/คาวัสดุ/
คาใชจายอื่นๆในการประชุม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 78400 บาท

170,880.00

42,720.00

42,720.00

42,720.00

42,720.00

191,600.00

47,900.00

47,900.00

47,900.00

47,900.00

275,840.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

108,900.00

36,300.00

36,300.00

18,150.00

18,150.00

298,260.00

74,565.00

74,565.00

74,565.00

74,565.00

78,400.00

11,200.00

22,400.00

22,400.00

22,400.00
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16. การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล

ใชสอย
รายละเอียด : คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (26,670*12)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 320040 บาท

รวม

320,040.00

80,010.00

80,010.00

80,010.00

80,010.00

4,729,975.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
4. กิจกรรมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
5. กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของการจัดประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของการจัดกประชุม/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงใจของผูรับบริการจากหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของการจัดประชุม/กิจกรรม

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของการจัดประชุม/กิจกรรม

รอยละ
รอยละ

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของการจัดประชุม/กิจกรรม

รอยละ
รอยละ

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของการจัดประชุม/กิจกรรม

รอยละ
รอยละ

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00
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7. กิจกรรมสนับสนุนดานบริหารจัดการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ
8. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย
9. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินยั
10. การประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับทางละเมิด
11. การประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
12. การประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
13. การประชุมคณะกรรมการอื่นที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
14. การประชุมสภาวิชาการ
15. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
มหาวิทยาลัย
16. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของการจัดประชุม/กิจกรรม

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1

รอยละ
งาน

85.00
1.00

85.00
1.00

85.00
1.00

85.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาระบบและปรับปรุงครุภัณฑ รหัสโครงการ 6311000012
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อจัดหาครุภัณ ฑสนับสนุนดายบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยใหเพียงพอตอการใหบริการ
นักศึกษาและทดแทนของเดิมเนื่องจากชำรุดเสื่อสภาพรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
2. เพื่ออำนวยความสะดวกใหผูมาใชบริการ
3. เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและจัดหาเพิ่มเติม
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 596,700.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

85

174

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201218030131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย

201218030231

2. จัดซื้อตูเก็บเอกสารเตี้ยบานเลือ่ น

201218030331

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย
3. จัดซื้อตูเก็บเอกสารสูงบานเลื่อน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เครือ่ งละ 20000 บาท
คุณลักษณะมาตรฐาน
-เปนเครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ ฟลเนกาตีฟ ฟลมสไลด แผนใส หนังสือ ฯลฯ
-อุปกรณสรางสัญญาณภาพ แบบ CMOS ขนาด ½ นิ้ว
-สามารถใชงานรวมกับโทรทัศน วีดีโอ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
-ใหความละเอียด (Resolutoon) 5,000,000 Pixels
-มีระบบการซูมภาพ 330 เทา (22XOptical , 15X Digital)
-มีไฟสองสวางดานบน 2 ขาง และมีไฟสองสวางดานลางชนิด LED
-มีชองตอสัญญาณ Input/Output RGBx2 S-Videox1 Videox1 USBx1 RS-232x1 HDMIx1
และมี WIFI Input Technology IEEE802.11ac 2.4 GHz/5 Ghz
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ราคา 1 จำนวน 20000 เครื่อง รวมเปนเงิน 20,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 20,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ตูเก็บเอกสารเตี้ยบานเลื่อน จำนวน 6 ตู ตูละ 3500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูเก็บเอกสารเตี้ยบานเลื่อน ราคา 3500 จำนวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 21,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 21,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ตูเก็บเอกสารสูงบานเลื่อน จำนวน 13 ตู ตูละ 5300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68900 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูเก็บเอกสารสูงบานเลื่อน ราคา 13 จำนวน 5300 รายการ รวมเปนเงิน 68,900.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 68,900.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

68,900.00

68,900.00

0.00

0.00

0.00
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4. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค

201218030531

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย
5. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย

201218030631

6. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : คอมพิวเตอรโนตบุค จำนวน 7 เครื่อง เครือ่ งละ 29900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 209300 บาท
รายการครุภัณฑ
1. คอมพิวเตอรโนตบุค ราคา 7 จำนวน 29900 เครือ่ ง รวมเปนเงิน 209,300.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 209,300.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งสแกนเนอร จำนวน 6 เครื่อง เครือ่ งละ 18000 บาท
คุณลักษณะมาตรฐาน
- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอย
กวา 50 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 108000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องสแกนเนอร ราคา 6 จำนวน 18000 เครื่อง รวมเปนเงิน 108,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 108,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งปริ้นเตอร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มคี วามสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอ ยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที(ppm)
- มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอ ยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสำเนาเอกสารได
- สามารถทำสำเนาไดสงู สุดไมนอ ยกวา 99 สำเนา

209,300.00

209,300.00

0.00

0.00

0.00

108,000.00

108,000.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00
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7. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย
8. จัดซื้อเกาอี้สำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย
9. จัดซื้อโทรศัพทไรสาย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย
10. จัดซื้อเครื่องโทรสาร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย

- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชอ งเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวน
ไมนอยกวา 1 ชอง - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน - สามารถใชไดกับ A4, Letter,
Legal และ Customรวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปริ้นเตอร ราคา 2 จำนวน 9000 เครื่อง รวมเปนเงิน 18,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 18,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งสำรองไฟฟา จำนวน 29 เครือ่ ง เครือ่ งละ 2500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72500 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องสำรองไฟฟา ราคา 2500 จำนวน 29 เครื่อง รวมเปนเงิน 72,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 72,500.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เกาอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว ตัวละ 3500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เกาอี้สำนักงาน ราคา 20 จำนวน 3500 ตัว รวมเปนเงิน 70,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 70,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โทรศัพทไรสาย จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3000 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โทรศัพทไรสาย ราคา 1 จำนวน 3000 เครื่อง รวมเปนเงิน 3,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งโทรสาร จำนวน 2 เครือ่ ง เครื่องละ 3000 บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องโทรสาร ราคา 2 จำนวน 3000 เครื่อง รวมเปนเงิน 6,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,000.00 บาท

72,500.00

72,500.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 596,700.00
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12. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการกองกลาง
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
2. จัดซื้อตูเก็บเอกสารเตี้ยบานเลือ่ น
3. จัดซื้อตูเก็บเอกสารสูงบานเลื่อน
4. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค
5. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
6. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
7. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา
8. จัดซื้อเกาอี้สำนักงาน
9. จัดซื้อโทรศัพทไรสาย
10. จัดซื้อเครื่องโทรสาร

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตูเก็บเอกสารเตีย้ บานเลือ่ น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตูเก็บเอกสารสูงบานเลื่อน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคอมพิวเตอรโนตบุค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือ่ งสแกนเนอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือ่ งปริ้นเตอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือ่ งสำรองไฟฟา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกาอี้สำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโทรศัพทไรสาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือ่ งโทรสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

หนวยนับ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ

ป 2562

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
85.00
6.00
85.00
13.00
85.00
7.00
85.00
6.00
85.00
2.00
85.00
29.00
85.00
20.00
85.00
1.00
85.00
2.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รหัส
โครงการ 6311000017
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคดังกลาว กองกลางจึงมีหนาที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยคือ
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1.
2.
3.
4.
5.

สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑิต
สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ
สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกลาง ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกำหนดตำแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด
5. กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก ที่มาติดตอราชการ
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามปกติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 23,566,680.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูมารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละกิจกรรมทีส่ ามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

350

คน

350

รอยละ

90

180

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก
201219030121

ชื่อกิจกรรมยอย

201219030222

1. คาประกันภัยรถยนต
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
2. คาสาธารณูปโภค

201219030321

3. คาน้ำมันเชือ้ เพลิง

201219030421

4. คาวัสดุใชสอยงานบริหารงานทั่วไป

201219030521

5. คาวัสดุใชสอยงานการเงิน

201219030621

6. คาวัสดุใชสอยงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

201219030721

7. คาวัสดุใชสอยงานชวยอำนวยการ
ผูบริหาร

201219030821

8. คาวัสดุใชสอยงานทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาประกันภัยรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภคของกองกลาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,152,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาน้ำมันเชื่อเพลิงสำหรับเติมรถยนตและใชสำหรับ
เครือ่ งมือชาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานบริหารงานทั่วไป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานการเงิน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานชวยอำนวยการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานทรัพยากรบุคคล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

100,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.
63)
100,000.00

8,152,000.00

2,038,000.00

400,000.00

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

0.00

0.00

2,038,000.00

2,038,000.00

2,038,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00
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แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201219030921

9. คาวัสดุใชสอยงานนิติการ

201219031021

10. คาวัสดุใชสอยงานบริการวิชาการและ
ฝกอบรม

201219031121

11. คาวัสดุใชสอยงานบริหารทรัพยสินและ
จัดหารายได

201219031221

12. คาวัสดุใชสอยงานบัญชี

201219031321

13. คาวัสดุใชสอยงานพัสดุ

201219031421

14. คาวัสดุใชสอยงานสือ่ สารองคกร

201219031521

15. คาวัสดุใชสอยงานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปตย

201219031621

16. คาวัสดุใชสอยกองกลาง
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17. คืนคาหนวยกิตใหกับนักศึกษาภาคปกติ

201219031721

หมวดรายจาย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานนิติการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานบริการวิชาการและฝกอบรม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานบัญชี
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานพัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานสื่อสารองคกร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอยงานอาคารสถานที่และภูมสิ ถาปตย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุใชสอบกองกลาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คืนคาหนวยกิจใหกับนักศึกษาภาคปกติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

15,000.00

5,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.
63)
5,000.00

15,000.00

5,000.00

15,000.00

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

720,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00
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แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201219031821

18. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดาน
ระเบียบการปฏิบัติงานการเงินการคลัง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

201219031921

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

201219032021

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
20. คาจางเหมาบริการ (คาบริการรักษา
ความสะอาดและคาบริการรักษาความ
ปลอดภัย)

201219032121

21. คาซอมบำรุงระบบบัญชี 3 มิติ (3D)

201219032221

22. โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน การ
รับเงินและการนำเงินสงคลังของสวน
ราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB
Corporate Onlie) ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : -คาสมมนาคุณวิทยากร 600*6*2 เปนเงิน 7,200
บาท
-คาพาหนะวิทยากร 1,000*2 เปนเงิน 2,000 บาท
-คาอาหาร 55*150*2 เปนเงิน 16,500 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดิ่ม 55*10 เปนเงิน 7,700 บาท
-คาจัดทำเอกสาร,คาวัสดุ 7,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,400 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรสังกัด
กองกลาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
-คาบริการรักษาความสะอาด
-คาบริการรักษาความปลอดภัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,626,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาซอมบำรุงระบบบัญชี 3 มิติ (3D)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
-คาเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆละ 240 เปนเงิน 2,400 บาท
-คาน้ำมัน 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,400 บาท

40,400.00

40,400.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.
63)
0.00

100,000.00

25,000.00

11,626,000.00

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

2,906,500.00

2,906,500.00

2,906,500.00

2,906,500.00

72,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

0.00

3,400.00

3,400.00

0.00

0.00

0.00
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แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201219032321

23. คาใชจายสมทบกองทุนเงินทดแทน
ประจำป 2563 สำหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

201219032421

24. คาเชาเครือ่ งถายเอกสาร

201219032521

25. คาใชจายในการเดินทางไปราชการและ
เขารวมประชุม

201219032621

26. คาตอบแทนกรรมการ(เกี่ยวกับงาน
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ งานจางเหมาปรับปรุง และ
งานจางเหมากอสราง)

201219032721

27. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง

201219032821

28. คาธรรมเนียมศาล
มรภ อย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำป 2563
สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพือ่ จายใหสำนักงานประกันสังคม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเชาเครือ่ งถายเอกสารสำหรับใชงานในกองลกาง
สำนักงานอธิการบดี
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
สังกัดกองกลาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการ ที่ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
เกี่ยวกับงานจัดซื้อครุภณ
ั ฑ งานจางเหมาปรับปรุง และงานจางเหมา
กอสราง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : สมทบกองทุน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาธรรมเนียมศาล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท

200,000.00

200,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.
63)
0.00

360,000.00

90,000.00

300,000.00

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

0.00

0.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

50,000.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00
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แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก
201219032952

ชื่อกิจกรรมยอย
29. โครงการศึกษาดูงานดานพัสดุและ
อาคาร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : โครงการศึกษาดูงานดานพัสดุและอาคาร
-คาอาหาร
-คายานพาหนะ
-คาทีพ่ ัก
-คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42880 บาท

42,880.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.
63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

42,880.00

0.00

รวม 23,566,680.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองกลาง
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาประกันภัยรถยนต
2. คาสาธารณูปโภค
3. คาน้ำมันเชือ้ เพลิง
4. คาวัสดุใชสอยงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครบถวนถูกตอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

หนวยนับ
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

0.00
0.00
3.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00

1.00
0.00
3.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
3.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00

1.00
0.00
3.00
85.00
3.00
85.00
0.00
0.00
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5. คาวัสดุใชสอยงานการเงิน
6. คาวัสดุใชสอยงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
7. คาวัสดุใชสอยงานชวยอำนวยการผูบริหาร
8. คาวัสดุใชสอยงานทรัพยากรบุคคล
9. คาวัสดุใชสอยงานนิติการ
10. คาวัสดุใชสอยงานบริการวิชาการและฝกอบรม
11. คาวัสดุใชสอยงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได
12. คาวัสดุใชสอยงานบัญชี
13. คาวัสดุใชสอยงานพัสดุ
14. คาวัสดุใชสอยงานสือ่ สารองคกร
15. คาวัสดุใชสอยงานอาคารสถานที่และภูมสิ ถาปตย
16. คาวัสดุใชสอยกองกลาง
17. คืนคาหนวยกิตใหกับนักศึกษาภาคปกติ
18. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานระเบียบการ
ปฏิบัติงานการเงินการคลัง
19. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูเขารับการพัฒนามี
ความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
คน
รอยละ

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
1.00
3.00
85.00
1.00
85.00
55.00
85.00

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
1.00
3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
1.00
3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00

0.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00
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20. คาจางเหมาบริการ (คาบริการรักษาความสะอาดและ
คาบริการรักษาความปลอดภัย)
21. คาซอมบำรุงระบบบัญชี 3 มิติ (3D)
22. โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน การรับเงินและการนำเงิน
สงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB
Corporate Onlie) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ
23. คาใชจายสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำป 2563 สำหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
24. คาเชาเครือ่ งถายเอกสาร
25. คาใชจายในการเดินทางไปราชการและเขารวมประชุม
26. คาตอบแทนกรรมการ(เกี่ยวกับงานจัดซื้อครุภัณฑ งานจาง
เหมาปรับปรุง และงานจางเหมากอสราง)
27. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง
28. คาธรรมเนียมศาล
29. โครงการศึกษาดูงานดานพัสดุและอาคาร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

3.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00

3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00

3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00

3.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการศึกษาดูงานดานพัสดุและ
อาคาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
รายการ

1.00
85.00
3.00
85.00
3.00
85.00
3.00
85.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00

0.00
0.00
3.00
85.00
3.00
85.00
3.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
3.00
85.00
3.00
85.00
13.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
3.00
85.00
3.00
85.00
3.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ไมมี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ไมมี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการสนันสนุนการบริหารจัดการองคกรของกองนโยบายและแผน รหัสโครงการ
6312000001
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพืน้ ฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยกองนโยบายและแผนเปนหนวยงานสนับสนุนหลักดานการดำเนินงานดานแผน
งบประมาณ ...
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหงานงบประมาณไดจัดสรรสูหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1.ภายในกองนโยบายและแผน
2.ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน 1.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนงานภายในกองนโยบายและแผนไดรับการสนับสนุนจากโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

5

รอยละ

96

รอยละ

80
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201219040121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. คาใชจายการไปราชการ/ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

201219040222

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

201219040321

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัย
3. คาจัดทำเอกสารสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

140,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
10,000.00

คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : 1.คาโทรศัพท 12 เดือน 2500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจัดทำเอกสารสารสนเทศ
ประจำปการศึกษา 50000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาเดินทางไปราชการ/คาเบี้ย
เลี้ยง/คาน้ำมัน/คาเชารถ/คาทางดวน/คาใชจายใน
การประชุม กบง. 232930
2.คาวัสดุ 4000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 140000 บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย

200,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาใชจายการไปราชการ/ศึกษาดูงาน

2. คาสาธารณูปโภค

3. คาจัดทำเอกสารสารสนเทศ

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานภายในกองนโยบาย
และแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจายคาโทรศัพท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานของกองนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

งาน

5.00

5.00

5.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

ครั้ง
รอยละ

3.00
85.00

3.00
85.00

3.00
85.00

3.00
85.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
96.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน รหัสโครงการ 6312000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 318 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน
(รอยละ 85)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การ
ติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดําเนินงานตางๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา และ การดําเนินงานวิเทศสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนางาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยซึ่งจะนํางบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา
สนับสนุนงานตางๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความบกพรองในปที่ผานมานัน้
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผนใหมีความรูแ ละทักษะในการทํางานที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหกองนโยบายและแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรกองนโยบายและแผน
6. วิธีการดำเนินงาน การดำเนินการตามโครงการ อบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 37,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรกองนโยบายและแผนทีไ่ ดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากกองแผน
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

15

รอยละ
รอยละ

90
85

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204040121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การศึกษา ดูงาน การอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : 1. การศึกษาดูงานดานงานแผน
และงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งาน
สถิติการศึกษาและสารสนเเทศ งานบริหารงาน
ทั่วไป งานประกันคุณภาพ งานวิเทศสัมพันธ ศูนย
การศึกษานานาชาติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37500 บาท

รวม

37,500.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
37,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

37,500.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองนโยบายและแผน
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. การศึกษา ดูงาน การอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย

หนวยนับ
กิจกรรม
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

0.00
0.00

1.00
96.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ประจำปการศึกษา 2562 รหัสโครงการ
6312000009
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ดาน
สังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 307 รอยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน ๑ ป (รอยละ 80), KPI : S 308 ผล
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/หนวยงานผูใชบัณฑิต (รอยละ85), KPI : S
309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี (ขอเสนอของกรรมการประเมินฯ)
(รอยละ ระดับคะแนน 4.40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ X ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
งานประกัน คุ ณ ภาพ ไดด ำเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ตามระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน อยางตอเนื่องตามขั้นตอน โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุก
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจำทุกป ดังนั้น เพื่อใหเกิดการดำเนินงานที่ตอเนื่อง และเกิดประสิทธิ์ภาพ
งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2562 ขึ้น
ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงาน และนำ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาหนวยงาน
พัฒ นาองคกร ใหมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น เปนไปตามมาตรฐาน และเปนการเตรียมความพรอมรองรับ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.)
ตอไป
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อเตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร, คณะ,สำนัก, สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อใหหลักสูตร, คณะ, สำนัก, สถาบัน และมหาวิทยาลัยทราบผลการดำเนินงานตามองคประกอบและตัว
บงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.เพื่อพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร,คณะ, สำนัก, สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
4.เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตอไป
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร
2.อาจารยประจำหลักสูตร
3.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน 1.กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2.กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
3.กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน
4.กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 876,180.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาจารย เจาหนาที่ที่ดำเนินงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย มี
ผลคะแนน 3.50 ขึ้นไป

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

300

คะแนน

4
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201203020155

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
ระดับสำนัก/สถาบัน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201203020255

2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำป
การศึกษา 2561
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562-31 ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
รายจายอื่น
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด :
คาตอบแทนประธานกรรมการ 4*3000=12000
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) 4*500=2000
คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 4*500=2000
คาพาหนะประธานกรรมการ 4*2000=8000
คาอาหารคณะกรรมการประเมินฯ 12*300=3600
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการประเมินฯ 12*70=840
คาทีพ่ ักคณะกรรมการประเมินฯ 4*1200=4800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33240 บาท
รายจายอื่น
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด :
คาตอบแทนประธานฯ =14000
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) =20000
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) =1000
คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ =1000
คาอาหารคณะกรรมการ =3000
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ =700
คาพาหนะประธานและกรรมการ =4000
คาทีพ่ ักคณะกรรมการ =5000
คาตอบแทนผูใหสัมภาษณ = 3000
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูใหสัมภาษณ =280
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51980 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

33,240.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
33,240.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

51,980.00

51,980.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201203020354

3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา
2562
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2563-30 กันยายน 2562
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201203020455

4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจำปการศึกษา
2562
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2563-1 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,สาธารณูปโภค
รายละเอียด:
คาตอบแทนประธานกรรมการ 56*3000=168000
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) 56*2000=112000
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) 56*1000=56000
คาพาหนะประธานกรรมการ 56*2000=112000
คาพาหนะกรรมการ 56*1000=56000
คาอาหารคณะกรรมการ (56*3)*300=50400
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ (56*3)*(35*2)=11760
คาทีพ่ ักคณะกรรมการ 112*1200=134400
แสตมป 2400*5=12000 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 712560 บาท
รายจายอื่น
รายละเอียด : ตอบแทน, ใชสอย
รายละเอียด :
คาตอบแทนประธานกรรมการ 4*4500 =18000
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก) 4*3500 =14000
คาตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน) 4*500=2000
คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 4*500 =2000
คาตอบแทนผูใหสัมภาษณ 12*300=3600
คาอาหารคณะกรรมการ (16*300)*2 =9600
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (16*35)*4 = 2240
คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูใหสัมภาษณ 16*35 =560
คาพาหนะประธาน 4*2000=8000
คาพาหนะกรรมการ (บุคคลภายนอก) 4*1000=4000
คาทีพ่ ักคณะกรรมการ (8*900)*2=14,400
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 78400 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

712,560.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
712,560.00

78,400.00

0.00

0.00

0.00

78,400.00

876,180.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับสำนัก/
สถาบัน
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปการศึกษา 2561

3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562

4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 2562

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนวยงานไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หนวยงานมีผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดีขึ้นกวาปทผี่ านมา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนวยงานเขารวมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจป
การศึกษา 2561
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย ประจำปการศึกษา
2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุกหลักสูตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำป
การศึกษา 2562
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกหลักสูตรมีผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย
ระดับดี ขึ้นไป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุกคณะดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปการศึกษา
2562
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคระอยูในระดับดี

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

กิจกรรม
กิจกรรม

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

หลักสูตร

0.00

0.00

0.00

56.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คณะ

0.00

0.00

0.00

4.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก ศูนยการศึกษานานาชาติ หนวยงานรอง ศูนยการศึกษานานาชาติ
2. ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษา รหัสโครงการ 6320000001
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยไดมีการยกระดับศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเองเปน
ศูนยการศึกษานาชาติและดำเนินงานรวมกับงานวิเทศสัม พันธ โดยมีภารกิจในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษานานาชาติ การพัฒนาการเรียนสอนดานภาษา การบริการทางวิชาการดานภาษา การ
พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา การพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการในระดั บ
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นานาชาติ และดำเนินการดานตางประเทศ และสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดย
จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได
เต็ ม ตามศั ก ยภาพ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาอั ง กฤษ ให ผู เรี ย นมี ค วามรู ค วามสามารถใช
ภาษาอั ง กฤษเป น เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาค น คว า องค ค วามรู ที่ เ ป น สากลและก า วทั น โลก เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใหสถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเปาหมายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติจึงไดจัดทำโครงการบริหาร
จัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษาการศึกษานานาชาติ
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1.บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ
2.บุคลากรศูนยภาษาและการศึกษานานชาติ
3.บุคลากรอื่นที่รวมดำเนินงานกับงานวิเทศสัมพันธและการศึกษานานชาติ
6. วิธีการดำเนินงาน 1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2.ดำเนินการเชาอุปกรณสำนักงาน
3.จัดซื้อวัสดุ/คาใชสอยอื่นๆ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสำนักงานและคาใชสอยอื่นๆ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

4

รอยละ

80

รอยละ

80

201

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201216050121

1. คาวัสดุอุปกรณสำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562-กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุอุปกรณสำนักงานและคา
ใชสอยอื่น ๆ เชน
คาเชาเครือ่ งถายเอกสาร คาถายเอกสาร แฟม
ปากกา สมุดฯ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

รวม

100,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
25,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
15,000.00

100,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน เกลี้ยงสอาด
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาวัสดุอุปกรณสำนักงาน

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณสำนักงานและคาใชสอยอื่นๆ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ จัดการเรียนการสอนเตรียมสหกิจศึกษาและฝกสหกิจศึกษา รหัสโครงการ 6313000001
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 รอยละของผูเขารวมในชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาทองถิ่น ใน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา (รอยละ 85)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 01, ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ : 0106, 1.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
ด วยในแผนการเรีย นได จั ด วิช าเตรี ย มสหจศึ ก ษาและออกฝ ก สหกิ จ ศึ ก ษาไว ในภาคเรีย นที่
2/2562 จึงจำเปนตองจัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ใหกับนักศึกษากลุมเตรียมสหกิจ
ศึกษา และจัดหาแหลงสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษาไดออกฝกสหกิจศึกษา โดยจัดใหมีการเรียน
ในสถานศึกษารวมกับการการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการงานที่นักศึกษา
ปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเนนการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทำงานจริงเปน
หลัก เนนใหนักศึกษาไดทำโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชนตอสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานให สำเร็จไดภายใน 4 เดือน ทำใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณ จากการ
ทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาใหนกั ศึกษาไดรับความรูประสบการณ
เรียนรูสูโลกแหงการทำงานสหกิจศึกษา และทักษะในการใชภาษาและเทคโนโลยี
2. เพื่อใหนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาทุกคนไดรับการปฐมนิเทศน การนิเทศน และการปจฉิม
ตามกรอบมาตรฐานสาขาที่กำหนด
5. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษาเตรียมสหกิจจำนวน 122 คน
2. นักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 40 คน
3. อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 5 สาขาวิชา
6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาใหกบั นักศึกษาชั้นปที่ 3
2. จัดหาแหลงสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษาออกฝกสหกิจศึกษา
3. อาจารยประจำสาขาวิชาออกนิเทศนการออกฝกสหกิจศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาลงทะเบียนเตรียมสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
2. นักศึกษาลงทะเบียนฝกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
3. อาจารยนิเทศนสหกิจศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่ลงวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไดรับความรูเตรียมสหกิจศึกษา ทักษะการใชภาษาและ
เทคโนโลยี
2. นักศึกษาไดงานทำหลังจากออกฝกสหกิจศึกษา
3. อาจารยนิเทศนสหกิจศึกษา
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
สาขาวิชา

122
40
5

คน

122

คน
สาขาวิชา

40
5

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
แผนการปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201201070121
201201070221

1. กิจกรรมการเตรียมสหกิจ
ศึกษา
2. กิจกรรมออกฝกสหกิจศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ 2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)

55,580.00

0.00

46,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.
63)
8,780.00

64,420.00

0.00

56,270.00

8,150.00

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 52,200 บาท คาถายเอกสาร 3,380 บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,580 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากรปฐมนิเทศน 3,600 บาท คาเบี้ยเลีย้ งนิเทศนนักศึกษา 19,200 บาท คา
วิทยากรปจฉิมนิเทศ 7,200 บาท คาถายเอกสาร 8,470 บาท คาอาหารวางปจฉิมนิเทศน 1,750 บาท คาน้ำมันรถ
10,000 บาท คาบำรุงรถ 5,000 บาท คาทางดวน 2000 บาท คาที่พัก 7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64,420 บาท

รวม 120,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา สอนพรม
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการเตรียมสหกิจศึกษา

2. กิจกรรมออกฝกสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการเตรียมฝกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษาแกนักศึกษา พัฒนานักศึกษาใหมีความรูเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมองคกร พฤติกรรมและเจตคติที่ในการทำงาน การคิดวิเคราะหและศาสตรสาขาวิชา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารับเขารวมโครงการเตรียมฝกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรบั การพัฒนาความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

หนวยนับ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน
คน

0.00
0.00

122.00
122.00

122.00
122.00

0.00
0.00

คน
คน

0.00
0.00

40.00
40.00

40.00
40.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา รหัสโครงการ 6313000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 318 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน
(รอยละ 85)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษา ใหแกอาจารย บุคลากร
ภายใน และบุคคลภายนอก ซึ่งเปนงานที่ตองมีการจัดทำขอมูล การติดตอประสานงานตางๆมากมาย
ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงจำเปนตองพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษาใหมีความรูตามศาสตรตางๆที่เกี่ยง
ของกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษาใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวน 10 คน
6. วิธีการดำเนินงาน เขาฝกอบรม/ประชุม/สัมนา/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 55,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรกองบริการการศึกษาที่ไดเขารับการฝกอบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการทำงาน
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการจากบุคลากรกองบริการการศึกษา
เชิงเวลา
1. บุคลากรกองบริการการศึกษาไดเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมนา/ศึกษาดูงาน ในปงบประมาณ
2563

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

10

รอยละ

85

เดือน

12

207

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204050121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมนา/
ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง 30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/
สัมนา/ศึกษาดูงาน 55,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท

รวม

55,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
5,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
27,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
22,000.00

55,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา สอนพรม
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรกองบริการ
การศึกษาทีไ่ ดเขาฝกอบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการจากบุคลากรกองบริการการศึกษา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

1.00

0.00

5.00

4.00

รอยละ

85.00

0.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาคปกติ) รหัสโครงการ
6313000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 403 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใชในการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนางานประมวล การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแก
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นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาว เปนงานที่
ตองจัดทำขอมูล การติดตอประสานงาน การออกเอกสารตางๆเกี่ยวกับการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการ
ดำเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเปนตอง
จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ใหเพียงพอ เหมาะสมและพรอมใชงาน
4. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา ใหการปฏิบัติงานและการบริการตางๆมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
1.บุคลากรกองบริการการศึกษา
2.นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียน
3.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4.บุคคลภายนอกที่เขารับบริการ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 81,100.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรกองบริการการศึกษาที่ไดรบั การจัดสรรวัสดุตางๆ
2. จำนวนนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียน
3. จำนวนบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูทเี่ ขารับบริการจากกองบริการการศึกษา
เชิงเวลา
1. การจัดซื้อ/จัดจาง/เบิก/จายเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
คน

11
4,500
500

รอยละ

85

เดือน

12
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201219050121

201219050221

201219050322

ชื่อกิจกรรมยอย
1. คาวัสดุสำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง 30/09/2563
2. ซอมครุภัณฑ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. คาโทรศัพท/แสตมป

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุสำนักงาน 61,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 61,100 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาซอมรุภัณฑ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาโทรศัพท/แสตมป 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

61,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
22,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
28,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
11,100.00

10,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,800.00

81,100.00

12. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา สอนพรม
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาวัสดุสำนักงาน
2. ซอมครุภัณฑ
3. คาโทรศัพท/แสตมป

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการสงซอมครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑมีสภาพพรอมใชงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการเบิกจายคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจายคาสารธารณูปโภคที่ถูกตองและตรงเวลา

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
100.00

1.00
85.00
0.00
0.00
3.00
100.00

1.00
85.00
1.00
100.00
3.00
100.00

1.00
85.00
1.00
100.00
3.00
100.00

14. าเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา รหัสโครงการ
6313000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 403 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใชในการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ.....................................
3. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนการพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษา อาจารยและบุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง พั น ธกิ จ ดั ง กล า ว เป น งานที่ ต อ งจั ด ทำข อ มู ล การติ ด ต อ
ประสานงาน การออกเอกสารตางๆ ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงจำเปนตองจัดเตรียมครุภัณฑ ใหเพียงพอ เหมาพสม และพรอมใชงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน และใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขารับ
บริการจากกองบริการการศึกษา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอตอการใชปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
2. เพื่อใหการบริการตางๆแกนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
1.) บุคลากรกองบริการการศึกษา 2.)บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 3.)
บุคคลภายนอกที่เขารับบริการ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 98,900.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครุภณ
ั ฑทจี่ ัดซื้อ
เชิงคุณภาพ
1. จัดซื้อครุภัณฑเพียงพอตอการใชงาน
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการจัดซื้อครุภัฑแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

5

ภาคเรียน
รอยละ

2
85

เดือน

3
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201219060131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ปริ๊นเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง
30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

201219060231

2. คอมพิวเตอร 1
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง
30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งพิมพเลเซอร หรือ LCD ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอ ยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอ ยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1
ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
-สามรถใชไดกับ A4, Letter, Legal, และ Custom
8,900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,900 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ปริ๊นเตอร ราคา 8900 จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 8,900.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,900.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอ ยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญานาิกาพื้นฐานไมนอ ย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีที่ตอ งใชความสามารถในการประมวลผลสูง
จำนวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
1.
เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจำ ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

8,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
8,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

88,000.00

88,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

201219060331

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. โทรศัพทไรสาย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง
30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2.
มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3.
มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพที่มคี วามสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอ ยกวา 4GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอ ยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 120 GB จำนวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอ ย
กวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย
88,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. คอมพิวเตอร 1 ราคา 22000 จำนวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 88,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 88,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โทรศัพทไรสาย เทคโนโลยี 2.4 GHzหนาจอแอลซีดี เรืองแสง รองรับการประชุมสามสาย แสดง
หมายเลขเรียกเขา บันทึกหมายเลขโทรศัพทได 50 เลข ใชแบตเตอรี่ Rechargeable AAA Ni-M 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โทรศัพทไรสาย ราคา 2000 จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 2,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,000.00 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 98,900.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา สอนพรม
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ปริ๊นเตอร
.
2. คอมพิวเตอร 1
3. โทรศัพทไรสาย

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภณ
ั ฑที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภณ
ั ฑที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภณ
ั ฑที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขา
บริการ

รายการ
รอยละ
รายการ
รายการ
รายการ
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
85.00
1.00
4.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) รหัสโครงการ
6313000005
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพืน้ ฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี
(ขอเสนอของกรรมการประเมินฯ) (รอยละ ระดับคะแนน 4.40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหได
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ
การบริการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิง่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยจึงมีความ
จำเปนที่จะตองประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื
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4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 4,500 คน
6. วิธีการดำเนินงาน เบิกจายคาวัสดุรายวิชาศึกษาทั่วไป 4 คณะ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 540,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เชิงคุณภาพ
1. ดำเนินการบริหารคาวัสดุ รายวิชาศึกษาทัว่ ไปไดถูกตอง ตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

4,500

ภาคเรียน

2

ภาคเรียน

2
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201201080121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคปกติ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562 ถึง 30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 540,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท

540,000.00

รวม

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
270,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
270,000.00

540,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา สอนพรม
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพอใจของผูเุ ขารับ
บริการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

0.00

4500.00

0.00

4500.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา รหัสโครงการ 6313000006
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63314 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการจัดการเรียนสอนสหกิจศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
จึงไดจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาขึ้น และมอบหมายใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
โดยทำหนาที่ บริห ารจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา นัก
ศึกษาสหกิจศึกษา อาจารยผูสอนสหกิจศึกษา วิทยากรภายนอกเพื่อมาใหความรูกับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา อาจารยนิเทศกสหกิจศึกษา คณาจารย ผูประกอบการ
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4. วัตถุประสงค
1. เพือบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อบริการนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา คณาจารย และผูสนใจ
2. เพื่อสงอาจารยไปอบรมการนิเทศกสหกิจศึกษาเพื่อใหเปนอาจารยนิเทศกนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาได
3. เพื่อจัดกิจกรรมพบปะผูประกอบการสหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดพบปะผูประกอบการ
กอนออกปฏิบัติงานสหกิจจริง
5. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษาสกิจศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 จำนวน 162 คน
2. มีสถานผูประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกลเคียงเพิม่ ขึ้น 15 แหง
6. วิธีการดำเนินงาน 1.จางทำฐานขอมูล (website) สหกิจศึกษา และจางทำคูมืองานสหกิจศึกษา
2. สงอาจารยที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาไปอบรมการนิเทศสหกิจศึกษา
3.ออกเยี่ยมพบผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง
4.จัดกิจกรรมพบปะระหวางนักศึกษาและสถานผูประกอบการ 2 ครั้ง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 258,450.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. พัฒนาอาจารยนิเทศนสหกิจศึกษาไดจำนวน
2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4. มีสถานประกอบการรายใหม
เชิงคุณภาพ
1. อาจารยผานการอบรมสหกิจศึกษาแลวสามารถออกนิเทศนนักศึกษาสหกิจศึกษาได
2. นักศึกษาลงเตรียมสหกิจศึกษาไดรับความรูและสามารถนำความรูไ ปประยุกตใชได
3. นักศึกษาออกสหกิจศึกษาครบทุกคนและไดงานทำภายใน 1 ป
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
คน
แหง

12
122
40
15

คน
คน
รอยละ

12
122
80

ภาคเรียน

2
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201208010121

1. การจัดทำฐานขอมูลงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ 2563

201208010221

2. การพัฒนาอาจารยนเิ ทศสหกิจศึกษาที่มี
คุณภาพ

201208010321

201208010421

ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณป 2563
3. การพัฒนาความรวมมือและสงเสริมการมี
สวนรวมของสถานประกอบการ

4. จางทำคูมอื สหกิจศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ 2563

201208010542

5. พบสถานประกอบการสหกิจศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ปงบประมาณ 2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำ Website งานสหกิจ
ศึกษา จำนวนเงิน 30000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาลงทะเบียนอบรมอาจารย
นิเทศกสหกิจศึกษา 90,000 บาท คาที่พัก 10,800
บาท คาเบีย้ เลีย้ ง 3,200 บาท คารถ 6,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก คาน้ำมันรถ
คาทางดวน คาบำรุงรถ คาของที่ระลึก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,150 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำคูม ือสหกิจศึกษา 300
เลม ๆ ละ 100 บาท = 30,000 บาท คูมือ
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 200 เลม
ๆ ละ 100 บาท = 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม 190
คน ๆ ละ 35 บาท 2 มือ้ = 13,300 บาท คาวัสดุ
10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,300 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
30,000.00

110,000.00

76,000.00

34,000.00

0.00

0.00

44,150.00

11,037.00

11,037.00

11,037.00

11,039.00

50,000.00

0.00

30,000.00

20,000.00

0.00

24,300.00

12,150.00

0.00

12,150.00

0.00

258,450.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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12. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเบญญาภา สอนพรม
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การจัดทำฐานขอมูลงานสหกิจศึกษา

2. การพัฒนาอาจารยนเิ ทศสหกิจศึกษาที่มคี ุณภาพ

3. การพัฒนาความรวมมือและสงเสริมการมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการ

4. จางทำคูมอื สหกิจศึกษา

5. พบสถานประกอบการสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีฐานขอมูลสหกิจศึกษา 1 เวป
ไซต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีฐานขอมูลสหกิจศึกษา สถาน
ประกอบการ ตำแหนงงาน ขอมูลอาจารยนิเทศนสห
กิจศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยทไี่ ดรับการพัฒนา
ในการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 6 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยนิเทศกสหกิจศึกษามี
ความรูจากการอบรมสหกิจศึกษามากขึ้นและสามารถ
เปนอาจารยนิเทศนนักศึกษาสหกิจไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการจำนวน 15
แหง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดรับความรวมมือจากสถาน
ประกอบการเพิม่ มากขึน้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คูม อื สหกิจศึกษา 400 เลม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการใชคมู ือสห
กิจศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมนักศึกษาพบ
ผูประกอบการจำนวน 2 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรู และ
สามารถเลือกสายงานในอาชีพไดอยางถูกตอง

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

งาน

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

96.00

0.00

0.00

คน

10.00

2.00

0.00

0.00

คน

10.00

2.00

0.00

0.00

คน

5.00

5.00

3.00

2.00

รอยละ

95.00

95.00

95.00

95.00

งาน
รอยละ

0.00
0.00

1.00
90.00

1.00
90.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

0.00

1.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

1.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนากิจการนักศึกษา รหัสโครงการ 6314000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 411 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ
มหาวิทยาลัย (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0402, 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University และโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบริการ
ที่เกี่ยวของเปน ภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุปกรณเครื่องใชสำนักงานตาง ๆ ให
เพียงพอตอการใชงาน และตองมีระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว พรอมใชงานเพื่อ
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการใหบริการดานขอมูลแกนักศึกษาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

224

4. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
จำนวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ที่เขารับบริการ 100 คน
6. วิธีการดำเนินงาน 1.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
2.ดำเนินการทำเรื่องไปราชการ
3.ดำเนินการจายคาสาธารณูปโภค
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาทีท่ ี่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
เชิงเวลา
1. มีผลการดำเนินงานตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

ไมนอยกวารอยละ

85

ไตรมาส

4
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201219070121

1. 1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

201219070221

2. 2.งานสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร/ไป
ราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

201219070322

3. 3.คาโทรศัพท

หมวดรายจาย/รายละเอียด

แผนการปฏิบัติงาน

จำนวนเงิน

วัสดุ รายละเอียด : 1.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 184,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 184,000 บาท
ใชสอย รายละเอียด : 2.ดำเนินการทำเรื่องไปราชการ/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน -คาเบี้ยเลี้ยง -ที่พัก -คาเชารถ
-คาทางดวน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
คาสาธารณูปโภค รายละเอียด : 1.เบิกจายคาโทรศัพท 6,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

184,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
34,000.00

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

รวม 200,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2. 2.งานสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3. 3.คาโทรศัพท

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการเบิกจายงบไปราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการเบิกจายคาโทรศัพท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

5.00
85.00
2.00
85.00
3.00
85.00

5.00
85.00
2.00
85.00
3.00
85.00

5.00
85.00
2.00
85.00
3.00
85.00

3.00
85.00
2.00
85.00
3.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำป พ.ศ.2563 รหัสโครงการ 6314000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพืน้ ฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบการศึกษา (รอยละ 80), KPI : S 307 รอยละบัณฑิตที่มงี านทำภายใน ๑ ป (รอยละ
80)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ X ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
ด วยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนครศรีอ ยุ ธยา มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในระดั บ
ปริญ ญาซึ่งมีทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป. และในแตละปการศึกษาจะมีจำนวน
บัณ ฑิ ตและมหาบั ณ ฑิ ตที่ ส ำเร็จการศึ ก ษาจากหลายสาขาที่ เขารับ พระราชทานปริญ ญาบั ตร ทั้ งนี้
สำหรับ ในป พ.ศ. 2563 บั ณ ฑิ ตที่ ส ำเร็จการศึกษาจากมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มี
จำนวนทั้งสิ้ น 1,400 คน ซึ่ งในป ก ารศึกษา 2560-2561 สมเด็จพระเจาอยูหั วมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิ
ราเทพยวดี เสด็จแทนพระองคในงานพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตรแกบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาจาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจำปการศึกษา 25602561 ในชวงกำหนดการที่ทางสำนักพระราชวังกำหนด ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการจัดกิจกรรมการ
ฝกซอมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในป พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงคจึงขอดำเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกบั บัณฑิต และ
มหาบัณฑิต
2.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิต และมหาบัณฑิตไดเขารวมงานพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3เพื่อสรางความรวมมือในการทำงานระหวางมหาวิทยาลัยกับพื้นที่โดยการสรรหาและมอบ
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหกับคนในพื้นที่
5. กลุมเปาหมาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 1,400 คน
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำป พ.ศ.2563
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบัณฑิตมีงานทำภายใน1ป
เชิงเวลา
1. มีผลการเบิกจายโครงการไมนอยกวา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,400

รอยละ

80

รอยละ

80
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201201090121

1. 1.กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม
และฝกซอมใหญ

วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาปกปริญญาบัตร 1,400 ปกๆ
ละ 85 บาท รวม ,119,000บาท
2.คาใบปริญญา 1,400 ใบๆละ 11บาท รวม
15,400บาท
3.คาวัสดุ 16,490 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,890 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยงผูบริหาร 15 คนๆ
ละ1วันๆละ 270 บาท รวม 4,050 บาท
2.คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย เจาหนาที่ 160 คนๆละ 1
วันๆละ 240 บาท รวม 38,400 บาท
3.คาเชารถตู 20 คันๆละ 1 วันๆละ 2,500 บาท
รวม 50,000 บาท
5. คาน้ำมันรถตู 6 คันๆละ 1,000 บาท รวม
6,000 บาท
6.คาทางดวน 660 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99,110 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2561-30/09/2562

201201090221

สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
2. 2.กิจกรรมงานพิธีรบั พระราชทาน
ปริญญาบัตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

จำนวนเงิน

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

แผนการปฏิบัติงาน

150,890.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
150,890.00

99,110.00

0.00

0.00

99,110.00

250,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

0.00

229

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1.กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม และฝกซอมใหญ

2. 2.กิจกรรมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรประจำป พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรมีงานทำภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรมีงานทำภายใน 1 ป

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

0.00

0.00

1400.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

1400.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รหัสโครงการ
6314000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 316 ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ X ] โครงการ อื่นๆ

3. หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เป น หั ว ใจสำคั ญ ต อ การเปลี่ ย นแปลงองค ก ร
มนุษยจึงจำเปนที่จะตองไดรับ การพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค และสรางสรรค
สิ่งใหม ๆ การที่มนุษยไดทำสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทำใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามไป
ดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนำศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะเปนการนำเอาความรู
ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติราชการและ
สมรรถนะเพื่ อให การปฏิ บัติงานให เกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีตอ
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องคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงาน ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสราง
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดี แลวยังเปนการสรางขวัญกำลังในการทำงาน ที่นับวาเปน
สวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกรซึ่งจะทำใหบุคลากรไดรับความรูเพื่อนำไปใชในการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่บุคลากรในหนวยงาน จะตองไดรับไดรับพัฒนาสมรรถนะหลัก
ดานมุงผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1.บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ป.ตรี ไดเขารับการพัฒนา จำนวน 19 คน
2. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ต่ำกวา ป.ตรี ไดเขารับการพัฒนา 6 คน
6. วิธีการดำเนินงาน นำบุคลากรเขารับการพัฒนาโดยการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 41,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานการทำงาน
เชิงเวลา
1. มีผลการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

19

รอยละ

80

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201204070121

1. 1.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 1 คน 8 ชั่วโมงๆละ
600 บาท รวม 4,800 บาท
2.คาวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท รวม
3,600 บาท
3. คาอาหารกลางวัน 15 คนๆละ
2 มื้อ ๆละ 250 บาท รวม 7,500 บาท
4. คาอาหารเย็น 15 คนๆละ 1 มื้อ ๆละ 300 บาท
รวม 4,500 บาท
5.คาอาหารวาง 15 คนๆละ 2 มื้อ ๆละ 50 บาท
รวม 1,500 บาท
6. คาเชารถตู 2 คันๆละ 2 วัน ๆละ 2,500 บาท
รวม 10,000 บาท
7. คาวัสดุ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. คาวิทยากร 1 คนๆละ 3
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท รวม 3,600 บาท
2. คาเชารถ 1 วัน ๆละ 2,500 บาท รวม 2,500
บาท
3. คาเบี้ยเลี้ยง 9 คน ๆละ 240 บาท รวม 2,160
บาท
3. คาวัสดุ 740 บาท รวม 740 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

รวม

41,500.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

201204070221

2. 2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ต่ำกวา ป.ตรี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

32,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
32,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

1. 1.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ป.ตรี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ป.
ตรี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ไดรบั การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรต่ำกวา ป.ตรีไดเขารับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรต่ำกวาป.ตรีเขารับการ
พัฒนาไมนอยกวา

2. 2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่ำกวา ป.ตรี

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

0.00

0.00

13.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

13.00

0.00

คน

6.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา รหัสโครงการ 6314000005
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 411 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ
มหาวิทยาลัย (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0402, 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University และโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ในการจัดบริการดานที่
พักอาศัยสำหรับนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหญิง และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ หอพักนักศึกษาจึง
มุงเนนการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา และจัดบริการ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณ ภาพชีวิต รวมทั้งฝกใหนักศึกษาเปนคน มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจตอผูอื่น
สามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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ดังนั้นหอพักนักศึกษา จึงจำเปนตองมีบุคลากรไวดูแลอำนวยความสะดวก และรักษาความ
ปลอดภัยยามฉุกเฉิน ที่นักศึกษาตองการความชวยเหลือ และมีบุคลากรไวคอยรักษาความสะอาดของ
หอพั ก ให ถู กสุ ข อนามั ย มี ก ารจั ด เตรี ย ม วัส ดุ อุ ป กรณ ที่ พ รอ มใช ซ อ มแซมอุ ป กรณ ให ใช งานได มี
ประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารที่สามารถใหผูปกครองหรือนักศึกษาติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่ที่ดูแลหอพักไดหรือติดตอยามฉุกเฉินกับผูปกครองของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา และผูปกครอง
ของนักศึกษาที่เขามาพักอาศัยจะไดรับ ความปลอดภัยและการบริการที่ดีจากทางมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนบริการและอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยูตางจังหวัดไดมีที่
พักปลอดภัย
2.เพื่อสนับสนุนบริการและอำนวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาที่ บุคคลทั่วไปเขาพัก
ภายในหอพัก
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาเปนผูที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่และการ และใชชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขหอพักนักศึกษามีความพรอมสำหรับดำเนินการดานหอพักนักศึกษามีวัสดุ
ไฟฟา ประปา มีสภาพภูมิทัศนที่ดี และเอื้ออำนวยตอการพักอาศัย
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อคาใชสอยและวัสดุตรงตามไตรมาส
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,455,159.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาอาจารยและเจาหนาทีเ่ ขาพักอาศัย
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่เขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ
เชิงเวลา
1. มีผลการเบิกจายโครงการไมนอยกวา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

420

รอยละ

85

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201216030121

1. 1. คาตอบแทนลวงเวลาเสาร-อาทิตย

201216030221

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
2. คาใชสอยและวัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

201216030322

3. คาสาธารณูปโภค

201216030432

4. ปรับปรุงถังเก็บน้ำหอพัก 4 ประจำ
หอพัก
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : 1.คาลวงเวลาเสาร-อาทิตย จำนวน 12 เดือน จำนวน 6 คน คน
ละ 210 บาท รวมเปนเงิน 70,560 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,560 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาจางเหมาบริการ เปนเงิน 40,000 บาท
2.คาซอมแซมครุภัณฑ เปนเงิน 50,000 บาท
3.คาวัสดุงานบานงานครัว /งานสวน/วัสดุไฟฟา/ประปา/วัสดุสำนักงาน เปนเงิน
533,399 บาท
4.ปรับปรุงกระเบื้องลานอเนกประสงคหอพัก 3 จำนวน 1 งาน เปนเงิน 195,000
บาท
5. ปรับปรุงหองน้ำอาจารยและปมน้ำหอพัก 5 และหอพัก 6 จำนวน 1 งาน เปน
เงิน 174,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 992,399 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาบริการโทรศัพทจำนวนเงิน 19200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19200 บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : 1. ปรับปรุงถังเก็บน้ำหอพัก 4 ประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 1
งาน เปนเงิน 373,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 373,000 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

แผนการปฏิบัติงาน

70,560.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
17,640.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
17,640.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
17,640.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
17,640.00

992,399.00

529,000.00

288,619.00

160,000.00

14,780.00

19,200.00

6,400.00

4,800.00

4,800.00

3,200.00

373,000.00

373,000.00

0.00

0.00

0.00

1,455,159.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1. คาตอบแทนลวงเวลาเสาร-อาทิตย
2. คาใชสอยและวัสดุ
3. คาสาธารณูปโภค
4. ปรับปรุงถังเก็บน้ำหอพัก 4 ประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีบคุ ลากรทำงานลวงเวลาเสาร-อาทิตย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อจัดหาคาใชสอยและวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจายคาโทรศํพท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถปรับปรุงและซอมแซมอาคารไดตรง
ตามไตรมาส

คน
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
รายการ
รอยละ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

6.00
85.00
15.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00

6.00
85.00
10.00
85.00
3.00
85.00
0.00
0.00

6.00
85.00
10.00
85.00
3.00
85.00
0.00
0.00

6.00
85.00
9.00
85.00
3.00
85.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อครุภัณฑหอพักนักศึกษา รหัสโครงการ 6314000006
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 411 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ
มหาวิทยาลัย (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0402, 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University และโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ในการจัดบริการดานที่
พักอาศัยสำหรับนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหญิง และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ หอพักนักศึกษา
มุงเนนการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา และจัดบริการ
ด านกายภาพที่ ส งเสริม คุ ณ ภาพชี วิต รวมทั้ งฝ ก ให นั ก ศึ ก ษาเป น คนมี ระเบี ย บ วินั ย มี น้ ำใจต อ ผู อื่ น
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สามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้น หอพักนักศึกษาจึงจำเปนจะตองจัดซื้อครุภัณฑที่
มีความจำเปนไวสำหรับบริการนักศึกษา ใหเพียงพอและพรอมใชงาน เพื่อใหการจัดบริการสิ่งอำนวย
ความสะดวก แกนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาครุภัณฑหอพักนักศึกษาที่จำเปนไวสำหรับใหบริการแกนักศึกษา และเปนสวัสดิการ
แกนักศึกษาภายในหอพักนักศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
จำนวนนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ทีพักอาศัยอยูภายในหอพักนักศึกษา จำนวน 420
คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑจำนวน3 รายการ ใหตรงตามไตรมาศ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 252,841.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักนักศึกษา
เชิงเวลา
1. สามารถจัดหาครุภัณฑไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

85

รอยละ

85

รายการ

3
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201218040131

1. งานจัดซื้อครุภณ
ั ฑหอพักนักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : 1.เครือ่ งสำรองไฟ จำนวน 27 เครือ่ งๆละ 3,103 บาท รวมเปนเงิน 83,781 บาท
2.เครื่องบันทึก DVR 16 ชอง จำนวน 5 ชุด เปนเงิน 169,060 บาท
รวมเปนเงิน 252,841 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 252,841 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องบันทึก DVR 16 ชอง จำนวน 5 ชุด เปนเงิน 169,060 บาท ราคา 33,812 จำนวน 5 ชุด
รวมเปนเงิน 169,060.00 บาท
2. เครื่องสำรองไฟ ราคา 3103 จำนวน 27 เครื่อง รวมเปนเงิน 83,781.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 252,841.00 บาท

จำนวนเงิน
252,841.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
252,841.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวม 252,841.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. งานจัดซื้อครุภณ
ั ฑหอพักนักศึกษา

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของหอพักนักศึกษา

หนวยนับ
รายการ
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

2.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อและซอมแซมครุภณ
ั ฑกองพัฒนานักศึกษา รหัสโครงการ 6314000007
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 411 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ
มหาวิทยาลัย (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0402, 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University และโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมทั้งจัดบริการสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ใหแก นักศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนาการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมของนักศึกษาซึ่งกองพัฒนานักศึกษาใหเล็งเห็นและใหความสำคัญ ตอการ
สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาใหไดรับบริการทั้งดานกายภาพและคุณภาพชีวิตในดานวิชาการและ
กิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจำเปนไวสนับสนุนในดานการใหบริการ
และอำนวยความสะดวกแกผมู าใชบริการ
2.เพื่อซอมแซมครุภัณฑใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณกองพัฒนานักศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
จำนวนบุคลากรที่เขารับบริการจำนวน 100 คน
6. วิธีการดำเนินงาน 1.จัดซื้อครุภัณฑ
2.ซอมแซมครุภัณฑ
3.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณกองพัฒนานักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 160,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. มีผลการเบิกจายตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

รอยละ

85

ไตรมาส

4
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201218050121

201218050221

201218050331

ชื่อกิจกรรมยอย
1. 1.จางเหมาปรับปรุงภูมิทศั น
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
2. 2.งานซอมแซมครุภณ
ั ฑกองพัฒนา
นักศึกษา
3. 3.จัดซื้อครุภัณฑ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาจางเหมาปรับปรุงภูมทิ ัศนบริเวณกองพัฒนานักศึกษา
จำนวน 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : 1. ซอมแซมครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 82,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 82,400 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : 1.ตูเหล็ก2บานเปด จำนวน 1 ตูๆละ 6,000 บาท รวมเงิน
6,000 บาท
2.เกาอี้บาร 6 ตัวๆละ 2,400 บาท รวมเงิน 14,400 บาท
3.พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 6 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเงิน 7,200 บาท
4.เปลลำเลียง พรอมอุปกรณหมอนลอคศรีษะครบชุด 1 ชุดๆละ 10,000
บาท รวมเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37,600 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูเหล็ก 2 บานเปด ราคา 6,000 จำนวน 1 ชึ้น รวมเปนเงิน 6,000.00
บาท
2. เกาอี้บาร ราคา 2400 จำนวน 6 ตัว รวมเปนเงิน 14,400.00 บาท
3. พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ราคา 1200 จำนวน 6 เครื่อง รวมเปนเงิน
7,200.00 บาท
4. เปลลำเลียงพรอมอุปกรณหมอนลอคศรีษะ ราคา 10,000 จำนวน 1 ชุด
รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 37,600.00 บาท

82,400.00

51,200.00

21,200.00

10,000.00

0.00

37,600.00

37,600.00

0.00

0.00

0.00

รวม 160,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
40,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1.จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน

2. 2.งานซอมแซมครุภณ
ั ฑกองพัฒนานักศึกษา
3. 3.จัดซื้อครุภัณฑ

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางเหมาปรับปรุงภูมิทศั นรอบ
กองพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการซอมแซมครุภณ
ั ฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
รายการ
รอยละ

0.00
2.00
85.00
4.00
85.00

85.00
2.00
85.00
0.00
0.00

0.00
2.00
85.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานสงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล รหัสโครงการ 6314000009
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 411 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ
มหาวิทยาลัย (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0402, 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University และโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งที่ทำหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดาน
ของการใหบริการทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธ
กิ จ หลั ก ในการส งเสริม ทางด านการจั ด กิ จ กรรมให นั ก ศึ ก ษาครบถ วนทั้ ง 5 ด าน ให ส อดคล อ งตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนั้นสุขภาพที่ดีเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ
ศึก ษาและรวมทำกิ จกรรมตางๆ ของมหาวิท ยาลั ยไดอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ในขณะที่ นั กศึ ก ษา ทำ
กิจกรรมอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดใหมีแพทย
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และพยาบาลมาบริการใหคำปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องตน มีสวัสดิการตรวจสุขภาพใหแกนักศึกษาชั้นปที่
1 มีบุคลากรอยูประจำในการอำนวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษา และจัดเตรียมยาและ
เวชภั ณ ฑ ที่ จ ำเป น ในการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น แก ผู เข ามาใช บ ริก าร ทั้ งนี้ ยั งครอบคลุ ม ไปถึ งการ
ใหบริการดานสุขภาพแกคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถดำเนินงาน
บรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ อนามัยใหแก
นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภาคปกติ อาจารย เจาหนาที่ เขารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนดานสุขภาพและ
อนามัย จำนวน 500 คน
6. วิธีการดำเนินงาน 1.จัดหาและใหบริการยาและเวชภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 40,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. มีผลเบิกจายตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

500

รอยละ

85

ไตรมาส

2

247

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201219080121

1. 1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2562-30/09/2563
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : 1.จัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ 40,000
บาท

40,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

รวม

40,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ครั้ง
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รหัส
โครงการ 6314000014
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63312 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ................................
3. หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทัง้ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งานกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาเปนสวนหนึ่งของงานที่ ท างกองพั ฒ นานักศึกษา ไดจัดขึ้นเพื่ อ
ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การพั ฒ นาตนเองให เ ป น ไปตามอั ต ลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา คือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดีมีจิตอาสา และนำความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยองคการนักศึกษา เพื่อใหสอดคลองการจัดกิจกรรมนักศึกษาในดาน
ตางๆ เชน กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการ
สงเสริม สุข ภาพ กิจกรรมด านบำเพ็ ญ ประโยชน หรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริม สรางคุณ ธรรมและ
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระศรีอยุธยาจึงไดจัดทำโครงการพัฒนานักศึกษา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น เพื่ อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูและพั ฒ นาตนเองของ
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ สถาบั น ครบทั้ ง 5 ด าน คื อ กิ จกรรมด านวิช าการที่ ส งเสริม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค กิ จ กรรมด า นกี ฬ าหรือ การส งเสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมด า นบำเพ็ ญ ประโยชน ห รือ จิ ต อาสา
กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดำเนิน ชีวิตได
5. กลุมเปาหมาย นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 832,126.00 บาทแหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย
2. มีนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการอบรมไมนอยกวา
2. นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

33
1,000

คน
กิจกรรม

80
80

รอยละ

96
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201206020121

201206020221

ชื่อกิจกรรมยอย
1. 1.1 กิจกรรมเพชรราชภัฏ “คนของพระราชา ขา
ของแผนดิน” ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. 2.1 กิจกรรมราชภัฏกรุงเกานารู คูเ มืองมรดกโลก
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201206020321

201206020421

3. 2.2 กิจกรรมอบรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา (คณะวิทยาศาสตร)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. 2.3 กิจกรรมอบรมใหความรูแ ละทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา (คณะมนุษยศาสตร)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาติดตามประเมินผล 500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
คาใชสอย 80000 บาท
- คาอาหาร 1,500 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท เปนเงิน 75,000 บาท
- คาติดตามประเมินผล 500 บาท
คาวัสดุ 5000
- คาปาย 2,000 บาท
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ คาตอบแทน 3600 บาท คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ600บาท รวม 3,600 บาท คาใช
สอย 2500 บาท - คาอาหารวาง 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท คาวัสดุ - คาวัสดุ 900 บาท รวมเปนเงินทั้งสิน้
7,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
คาตอบแทน 1,800 บาท
คาใชสอย 3,500 บาท
คาวัสดุ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,300 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

30,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
30,500.00

85,000.00

0.00

0.00

0.00

85,000.00

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

7,300.00

0.00

0.00

0.00

7,300.00

251

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201206020521

5. 3.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส"
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201206020621

201206020721

6. 3.2 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส"(คณะ
ครุศาสตร)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. 3.3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส" (คณะ
วิทยาการจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
คาตอบแทน
- คากรรมการตัดสินกีฬา 35,000 บาท
คาใชสอย 62800 บาท
- คาบำรุงวงดุริยางค 5,000 บาท
- คาติดตามประเมินผล 500 บาท
- คาจัดทำพิธีเปด 9,000 บาท
- คาจัดทำสูจิบัตร 3,000 บาท
- คาถวยรางวัล 20,000 บาท
- คาเหรียญรางวัล 20,000
- คาตกแตงกระถางคบเพลิง 5,300 บาท
คาวัสดุอุปกรณ 16000 บาท
- คาปาย 6,000 บาท
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 113,800 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาตกแตงขบวนพาเหรด 30,000 บาท
- คาตกแตงสถานที่ 20,000 บาท
- คาเชาชุดเชียรลีดเดอร 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย 50000 บาท
- คาจางตกแตงขบวนพาเหรด 15,000 บาท
- คาจางทำอุปกรณเชียร 20,000 บาท
- คาเชาชุดเชียรลีดเดอร 15,000 บาท
คาวัสดุ 30000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

113,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
113,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201206020821

8. 3.4 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส"
(คณะวิทยาศาสตรฯ)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

201206020921

201206021021

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. 3.5 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส"
(คณะมนุษยศาสตรฯ)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. 4.1 กิจกรรมอนุรักษสบื สานประเพณีลอยกระทง
ราชภัฎกรุงเกา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
- คาชุดกีฬา 20,000 บาท
- คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางตกแตงขบวนพาเหรด 15,000 บาท
- คาจางทำอุปกรณเชียร 25,000 บาท
- คาเชาชุดเชียรลีดเดอร 15,000 บาท
- คาชุดกีฬา 15,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- 55,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 9,464 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64464 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คากรรมการตัดสิน 3,000 บาท
คาใชสอย
- คาเงินรางวัลประกวด 8,000 บาท
คาวัสดุ
- คาถวยรางวัล 4,000 บาท
- คาสายสะพาย 2,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

64,464.00

64,464.00

0.00

0.00

0.00

22,162.00

22,162.00

0.00

0.00

0.00
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201206021121

201206021221

201206021321

201206021421

201206021521

ชื่อกิจกรรมยอย

11. 4.2 กิจกรรมเลือกตัง้ นายกองคการบริหาร
นักศึกษา ภาคปกติ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. 4.3 กิจกรรมเลือกตัง้ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร
13. 4.4 กิจกรรมเลือกตัง้ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14. 4.5 กิจกรรมเลือกตัง้ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. 4.6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนำนักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 5,162 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,162 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาติดตามประเมินผล 500 บาท
คาวัสดุ
- คาปาย 6,000 บาท - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 1,900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : - คาถายเอกสาร 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำปาย 1,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาติดตามประเมินผล 500 บาท
คาวัสดุ
- คาโลรางวัล 30,000 บาท - คากรอบรูป 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,500 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

8,400.00

0.00

0.00

8,400.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

40,500.00

0.00

0.00

0.00

40,500.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

201206021621

16. 4.7 กิจกรรมเย็นทัว่ หลา มหาสงกรานต ราชภัฏ
กรุงเกา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201206021721

17. 4.8 กิจกรรมพิธีใหวครู "พระคุณทีส่ าม"
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201206021821

18. 4.9 กิจกรรมพิธีใหวครู "พระคุณทีส่ าม" คณะ
วิทยาการจัดการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนกรรมการ 3,000 บาท
คาใชสอย
- คาเงินรางวัล 6,000 บาท
- คาตกแตงสถานที่ 4,500 บาท
- คาติดตามประเมินผล 500 บาท
คาวัสดุ
- คาถวยรางวัล 3,000 บาท
- คาสายสะพาย 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาติดตามประเมินผล 500 บาท
- คาตกแตงสถานที่ 9,000 บาท
- คาจัดทำพานไหวครู 3,500 บาท
คาวัสดุ
- คาปาย 3,000 บาท
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางจัดทำพานไหวครู 8,000 บาท
-รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

18,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
18,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

201206021921

19. 4.10 กิจกรรมพิธีใหวครู "พระคุณที่สาม" คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

201206022021

20. 5.1 กิจกรรมชมรมนักศึกษา

201206022121

21. 5.3 กิจกรรมเปดโลกชมรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

201206022221

22. 5.4 การเขาคายอาสาร 6 ราชภัฏเขตภูมศิ าสตร
ภาคกลาง ครั้งที่ 6
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาใชสอย 18,000 บาท
-รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาตกแตงสถานที่ 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คากรอบรูป 2,000 บาท
- คาปาย 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

18,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
18,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาลงทะเบียน 20,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201206022321

23. 5.5 การเขารวมการสัมมนาผูนำนักศึกษา 6 ราช
ภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 5

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาลงทะเบียน 10,000 บาท
- คาทีพ่ ัก 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาลงทะเบียน 20,000 บาท
- คาทีพ่ ัก 10,000 บาท
- คาเชารถ 12,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,500 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย รายละเอียด : คาใชสอย - คาลงทะเบียน
10,000 บาท - คาที่พกั 5,000 บาท - คาเชารถ 7,500 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
201206022421

24. 5.6 การเขารวมการประชุมสัมมนาสมาพันธ นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

201206022521

25. 5.7 การเขารวมการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 11 สถาบัน

จำนวนเงิน
15,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
15,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

42,500.00

0.00

42,500.00

0.00

0.00

22,500.00

0.00

0.00

22,500.00

0.00

รวม 832,126.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

แผนการปฏิบัติงาน
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1.1 กิจกรรมเพชรราชภัฏ “คนของพระราชา ขาของแผนดิน”
ครั้งที่ 2
2. 2.1 กิจกรรมราชภัฏกรุงเกานารู คูเ มืองมรดกโลก
3. 2.2 กิจกรรมอบรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา (คณะวิทยาศาสตร)
4. 2.3 กิจกรรมอบรมใหความรูแ ละทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา (คณะมนุษยศาสตร)
5. 3.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส"
6. 3.2 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส"(คณะครุศาสตร)
7. 3.3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส" (คณะวิทยาการ
จัดการ)
8. 3.4 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส" (คณะวิทยาศาสตร
ฯ)

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

96.00
1.00
96.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

96.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

96.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

0.00
1.00

96.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

96.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

96.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย

รอยละ

96.00

0.00

0.00

0.00
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9. 3.5 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา "115 ป ศรีอยุธยาเกมส" (คณะ
มนุษยศาสตรฯ)
10. 4.1 กิจกรรมอนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง ราชภัฎกรุง
เกา
11. 4.2 กิจกรรมเลือกตัง้ นายกองคการบริหารนักศึกษา ภาค
ปกติ
12. 4.3 กิจกรรมเลือกตัง้ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร
13. 4.4 กิจกรรมเลือกตัง้ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
14. 4.5 กิจกรรมเลือกตัง้ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
15. 4.6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนำนักศึกษา
16. 4.7 กิจกรรมเย็นทัว่ หลา มหาสงกรานต ราชภัฏกรุงเกา
17. 4.8 กิจกรรมพิธีใหวครู "พระคุณทีส่ าม"
18. 4.9 กิจกรรมพิธีใหวครู "พระคุณทีส่ าม" คณะวิทยาการ
จัดการ
19. 4.10 กิจกรรมพิธีใหวครู "พระคุณที่สาม" คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
20. 5.1 กิจกรรมชมรมนักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

96.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

96.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

96.00
1.00
96.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

96.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

96.00
0.00
0.00
1.00
96.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.00
96.00
0.00
0.00
1.00
96.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

96.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

96.00
0.00
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21. 5.3 กิจกรรมเปดโลกชมรม
22. 5.4 การเขาคายอาสาร 6 ราชภัฏเขตภูมศิ าสตรภาคกลาง
ครั้งที่ 6
23. 5.5 การเขารวมการสัมมนาผูนำนักศึกษา 6 ราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง ครัง้ ที่ 5
24. 5.6 การเขารวมการประชุมสัมมนาสมาพันธ นิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
25. 5.7 การเขารวมการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 11
สถาบัน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม

96.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
1.00
96.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
1.00

96.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

96.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

96.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการเบิกจาย

รอยละ

0.00

0.00

96.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.) รหัส
โครงการ 6315000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น หน วยงานในสั งกั ด มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม และใหบริการดานอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพ
พรอมใหบริการ จัดใหมีการประชุมกรรมการของสำนักฯ เพื่อใหสามารถบริหารจัดงานงานในสำนักฯ
การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน
2. เพื่อบริหารจัดการงานในสำนักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการ
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน/นักศึกษา อาจารย บุคลากรและบุคคลภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน 1. คาตอบแทนกรรมการบริหารสำนัก
2. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสำนัก)
4. วัสดุ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 177,458.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมทีด่ ำเนินการไดครบ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

4

รอยละ

85

กิจกรรม

4
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201219090121

201219090221

201219090321

201219090421

1. คาตอบแทนกรรมการบริหารสำนัก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
2. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
3. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสำนักฯ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
4. วัสดุ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการบริหารสำนัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชกาชการ จำนวน 20 วัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8400 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสำนักฯ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10185 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 101273 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

57,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
19,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
19,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
19,200.00

8,400.00

1,680.00

1,680.00

2,940.00

2,100.00

10,185.00

2,695.00

2,695.00

2,100.00

2,695.00

101,273.00

30,000.00

30,000.00

20,000.00

21,273.00

รวม 177,458.00
12. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
คาเปาหมาย(Target)
กิจกรรมยอย
1. คาตอบแทนกรรมการบริหารสำนัก
2. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสำนักฯ)
4. วัสดุ

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการจัดประชุมกรรมการบริหารสำนักฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไดครบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมแลวเสร็จตามเปาหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จในการจัดซื้อวัสดุ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ไมมี

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
วัน
วัน
ครั้ง
ครั้ง
รายการ
รายการ

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)
1.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00
6.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)
1.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00
6.00

ป 2563
ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)
0.00
0.00
7.00
7.00
3.00
3.00
4.00
4.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)
1.00
1.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส
โครงการ 6315000004
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ
40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานภายในที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ดานแหลงเรียนรู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแลวนั้น สำนักวิท ย
บริการฯยังมีพันธกิจ 4 ประการ คือ พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ เปน
ศูนยกลางการเรียนรูรูที่ทันสมัย และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งการที่สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะบรรลุตามพันธกิจไดนั้น บุคลากรในสำนักวิทยบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในปจจุบัน
วิธีการทำงานในแตละศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงจำเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความเชี่ยวชาญ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ สามารถทำงานเปนทีม และเปนผูใหบริการที่
ดี เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจกับการใหบริการของสำนักฯ และตรงกับเปาประสงคของสำนักฯ ในดาน
บุคลากรมีสมรรถนะในการทำงาน เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศในงานบริการ
4. วัตถุประสงค
1.
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
2.
เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ ทันตอสถานการณปจจุบัน
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดฝกอบรม 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. สงบุคลากรเขารับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา4. ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรทีเ่ ขารับการฝกอบรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมสามารถดำเนินงานไดตามแผนงาน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

39

รอยละ

90

กิจกรรม

3
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201204080121

1. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

201204080221

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาบุคลากรสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

201204080321

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาลงทะเบียน, คาพาหนะ, คาเดินทาง,
คาเบี้ยเลี้ยง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการจัดอบรม 2 ครั้งๆ ละ
10000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
ใชสอย รายละเอียด : คาทีพ่ ัก, คาเบีย้ เลีย้ ง, คา
พาหนะ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท

300,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
100,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
80,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
70,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
50,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

รวม

400,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรมีความรูและทักษะ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวมประชุม

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง
รอยละ

10.00
10.00

8.00
8.00

7.00
7.00

5.00
5.00

คน

25.00

0.00

25.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การพัฒนามี
ความรูเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เขารวมศึกษาดูงาน

รอยละ

85.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับการพัฒนาและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6315000005
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี
(ขอเสนอของกรรมการประเมินฯ) (รอยละ ระดับคะแนน 4.40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจสำคัญ ไดแก มีการดำเนินงานภายใตปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง
ป พ.ศ.2563) และมีพันธกิจของสำนักฯ คือ จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ, จัดหาและพัฒนาการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะการใชสารสนเทศ และเทคโนโลยี
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สารสนเทศใหแกนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาว จึงจำเปนตองมี
การวางแผนการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ ดานกลยุทธ ดานบุคลากรเพื่อบริหารจัดการและพัฒนา
งานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
เห็นสมควรจัดใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อการดำเนินงานตามแผนของสำนักวิทยบริการฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. กลุมเปาหมาย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 19 คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 55,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนแผนที่ไดรบั การทบทวน
เชิงคุณภาพ
1. วัดระดับความสำเร็จของแผน
เชิงเวลา
1. กิจกรรมในโครงการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

แผน

5

รอยละ

85

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201203030121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการดำเนินงาน 1 ครั้ง
จำนวนเงิน 55000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55000 บาท

55,000.00

รวม

55,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
55,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. ทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนทีไ่ ดรับการทบทวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดระดับความสำเร็จของแผน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

5

5.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหองสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ
6315000006
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63408โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 408 ผลการประเมินคุณภาพจากผูประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยดาน
การบริหารจัดการ (ระดับ 4)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหสา Smart University
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ สนันสนุนการเรียน
การสอนและบริการวิชาการสูสังคม รวมทั้งนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตำราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ดแี ละ
ทันสมัย
2.เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลิดชีวิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น
3.เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทาลัยและชุมชนทองถิ่น สรางนิสัยรักการอานและ
การเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง
4.เพื่อสนับสนุนการมหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
5.เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด
5. กลุมเปาหมาย
อาจารย/นักเรียน/นักศึกษา บุลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบหนังสือตำรา สิ่งพิมพตอเนื่อง
(วารสาร,หนังสือพิมพ) สื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับอาจารย นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และบุคคลทั่วไป
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 541,215.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จางเหมาบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือตำราวิชาการ
3. หนังสือพิมพและสิง่ พิมพตอ เนื่อง
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน
เลม
ฉบับ
เรื่อง

2
500
5,000
35

รอยละ

85

กิจกรรม

4
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

203213010121

1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชน
ออนไลน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (eMagazine)

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยจางบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13910 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยจางบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37305 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ หนังสือตำราวิชาการ
จำนวน 600 เลม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
จำนวน 5000 ฉบับ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 230000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : สื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 35
รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

203213010221

203213010321

3. หนังสือตำราวิชาการ

203213010421

4. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอ เนื่อง

203213010521

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนเงิน

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิบัติงาน

13,910.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
13,910.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

37,305.00

37,305.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

230,000.00

70,000.00

70,000.00

50,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

541,215.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชนออนไลน)

2. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Magazine)

3. หนังสือตำราวิชาการ

4. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอ เนื่อง

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีบริการวารสารที่ตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือตำราวิชาการที่
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกสทเี่ พิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

เลม

200.00

100.00

100.00

100.00

รอยละ
ฉบับ
รอยละ

85.00
1400.00
85.00

85.00
1400.00
85.00

85.00
1100.00
85.00

85.00
1100.00
85.00

เรื่อง
รอยละ

35.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหองสมุดมนุษย รหัสโครงการ 6315000007
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63108 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ (5 ชุมชน) สงป.
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 01, ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนอมนำพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
มหาวชิราลงกรณ ที่ทรงมีพระราชประสงคใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทำงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางเปน
รูปธรรม ทำงานใหเขาเปา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตนเอง สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานที่ใหบริการและพัฒนาสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
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พัฒนาการศึกษาของทองถิ่น ดังนั้นการจัดทำหองสมุดมนุษยเพื่อรวบรวมองคความรูจากบุคลากรใน
ทองถิ่นที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ในการนำโครงการตามพระราชดำริมาใชดำเนินชีวิตและพัฒนา
ทองถิ่นของตนจึงมีความสำคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง เพื่อเปนแนวทาง แบบอยางใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อรวบรวมองคความรูจากประชาชนที่นอมนำโครงการตามพระราชดำริและศาสตรของ
พระราชามาใชในการดำเนินชีวิต จำนวน 5 ราย
2.เพื่อผลิตสื่อองคความรูจากประชาชนที่นอมนำโครงการตามพระราชดำริและศาสตรของ
พระราชามาใชในการดำเนินชีวิต จำนวน 5 ราย
3. เพื่อเผยแพรองคความรูจากประชาชนที่นอมนำโครงการตามพระราชดำริและศาสตรของ
พระราชามาใชในการดำเนินชีวิต
5. กลุมเปาหมาย
1. ประชาชนที่จัดทำเปนหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส 5 ราย
2. ผูใ ชบริการ นักศึกษา อาจารย บุคลากรเจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
6. วิธีการดำเนินงาน 1. คัดเลือกประชาชนที่มีองคความรูและนอมนำโครงการตามพระราชดำริและ
ศาสตรของพระราชามาดำเนินชีวิต บันทึกภาพ รวบรวมเนือ้ หา ตัดตอ ลำดับภาพ เรียบเรียงเนือหา 5 ราย
2. เผยแพรองคความรูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส YouTube channel และเว็บไซต
หองสมุดมนุษย
3. ดำเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการดำเนินงานหองสมุดมนุษย
และจากประชาชนที่นอมนำโครงการตามพระราชดำริและศาสตรของพระราชามาดำเนินชีวิต
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 40,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนหนังสือมีชวี ิตอิเล็กทรอนิกส
2. จำนวนครั้งทีท่ ี่จัดกิจกรรมเผยแพรหนังสือมีชีวิตในหองสมุดมนุษย
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอ บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการรจัดการเรียนการ
สอน
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินงานไดตามแผน
2. สามารถดำเนินงานไดตามแผน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เรื่อง
ครั้ง

5
3

รอยละ

85

เรื่อง
ครั้ง

5
3
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

203207010121

1. ดำเนินการจัดทำหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกสเพื่อหองสมุดมนุษย สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
2. นิทรรศการเพือ่ การเผยแพรหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกส

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการดำเนินการจัดทำ
หนังสือมีชีวิต จำนวน 5 เรื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการจัดนิทรรศการ
เพื่อการเผยแพรหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส
จำนวน 3 ครั้งรวมเปนเงินทั้งสิ้น 22000 บาท

203207010221

จำนวนเงิน

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

18,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
7,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
7,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
3,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

22,000.00

10,800.00

5,600.00

5,600.00

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

0.00

0.00

40,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ดำเนินการจัดทำหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกสเพื่อหองสมุดมนุษย สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นิทรรศการเพือ่ การเผยแพรหนังสือมี
ชีวิตอิเล็กทรอนิกส

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกสเพื่อหองสมุดมนุษย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง
รอยละ

2.00
85.00

2.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดนิทรรศการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการหองสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ
6315000008
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63411 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียว
อยางยั่งยืน Green University
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ (5 ชุมชน) สงป.
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 01, ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสูส ังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green University สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีพันธกิจหลักในการเปนศูนยบริการและเปนแหลงเรียนรูข องมหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริหารจัดการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูสังคม
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สีเขียวอยางยั่งยืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงกำหนดใหมีโครงการหองสมุดสีเขียว
(Green Library) โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดหาและพัฒนาอุปกรณประหยัดพลังงานและประหยัด
น้ำ การดำเนินงานอาคารสีเขียว การพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และลดสัดสวนคารบอนฟุตพริ้นทของหนวยงาน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองตามเกณฑการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
2. เพื่อลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา น้ำ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและตระหนักถึงการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน 1. เพิ่มพื้นที่สีเขียว บำรุงรักษาตนไมเดิมใหสวยงาม จัดสวนแนวตั้งใหมีภูมิทัศน
สวยงามมากขึ้น
2. จัดหาอุปกรณเพื่อการประหยัดพลังงาน โซลาเซลลไฟสองกลางคืน
3. ติดตั้งตาขายดักนกพิราบเพื่อปองกันมลภาวะทั้งภายในและภายนอกอาคาร
4. ติดตั้งประตูอัตโนมัติอาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 1 เพื่อการประหยัดพลังงาน 1 จุด
5. โครงการหองสมุดลดการปลอยกาซเรือนกระจก
6. โครงการอบรมและจัดกิจกรรมสัดสวนคารบอนฟุตพริ้นททั้งหมดตอจำนวนประชากรของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โครงการลดปริมาณการใชน้ำประปา โดยการจัดหาปมน้ำเพื่อนำน้ำจากบอน้ำขางตึกใชรดน้ำ
ตนไม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมรณรงคการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลม
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

2

รอยละ

85

ครั้ง

2
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
203216010121

1. รณรงคการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม

203216010221

2. ตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการจัดกิจกรรม
รณรงคการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการตรวจประเมิน
หองสมุดสีเขียว จำนวน 1 ครั้ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
5,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

20,000.00

30,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. รณรงคการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

2. ตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจประเมิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินหองสมุดสีเขียว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

2
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
60.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมวิทยวิชาการ รหัสโครงการ 6315000009
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 209 จำนวนผูเขารวมโครงการ 580 คน
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุน
การจั ดการเรียนการสอน สำนั กยั งต องมี บ ริ การสู ชุม ชนที่ รับ ผิ ด ชอบดู แ ล เพื่ อ นำองค ค วามรู ที่ มี ไป
เผยแพรกับชุมชนที่รับผิดชอบดูแล เพื่อนำองคความรูที่มีไปเผยแพรกับชุมชนและนำขอมูลที่มีจากคลัง
ความรูที่สะสมมาจัดเปนนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูแกผูที่สนใจซึ่งจะเปนที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม
2.เพื่อสงเสริม อนุรักษ สืบสานและเผยแพรวัฒนธรรม
3.เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
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5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน / นักศึกษา อาจารย บุคคลทั่วไป ชุมชน
6. วิธีการดำเนินงาน 1.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน
3.กิจกรรมนิทรรศการโครงการพระราชดำริ
4.กิจกรรมงานLibrary & IT
5.กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
6.กิจกรรมงานสงเสริมเรียนรูดานหองสมุด
7.กิจกรรมอบรมฐานขอมูลออนไลน
8.กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 119,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมทีด่ ำเนินการไดครบ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

6

รอยละ

85

กิจกรรม

6
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201216040121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อการใฝรู
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

201216040221

201216040321

201216040421

2. กิจกรรม Library and IT Fair
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. อบรมฐานขอมูลออนไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถนุ ายน 2563

4. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30 มิถนุ ายน 2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชัว่ โมง ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 900 บาท
-เงินรางวัล จำนวน 1 ครั้ง เปนจำนวนเงิน 3000 บาท
คาใชสอย
-อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เปนจำนวนเเงิน 1500 บาท
คาวัสดุ
- วัสดุ จำนวน 1 ครั้ง เปนเงิน 8600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท = 1,800 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 35 บาท = 3,500 บาท
คาอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท = 5,000 บาท
คาวัสดุ = 24,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 0 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 100 บาท 5000 บาท
- คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม 50 คนๆละ 2 มือ้ ๆละ 25 บาท 2500 บาท
คาวัสดุสำหรับจัดงาน 2500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากรจำนวน 1คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท = 1,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 100 บาท = 2,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท (20*2*35) = 1,400 บาท
- วัสดุสำหรับจัดงาน 1 ครั้ง = 3,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

14,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
14,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

201216040521

5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยสำหรับจัดงาน 15000
คาวัสดุสำหรับจัดงาน 15000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

201216040621

6. นิทรรศการหมุนเวียน

วัสดุ
รายละเอียด : 1.
วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค.62)
2.
วันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ (5 ธ.ค.62)
3.
วันศิลปนแหงชาติ (24 ก.พ.63)
4.
วันคุมครองโลก (22 เม.ย.63)
5.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี (3 มิ.ย.62)
6.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (28 ก.ค.62)
7.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชะนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ (12 ส.ค.63)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21000 บาท

21,000.00

6,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
30,000.00

3,000.00

6,000.00

6,000.00

รวม 119,000.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อการใฝรู

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวมกิจกรรม

หนวยนับ
คน

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

0.00

60.00

0.00

0.00
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2. กิจกรรม Library and IT Fair
3. อบรมฐานขอมูลออนไลน
4. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

6. นิทรรศการหมุนเวียน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีทักษะการอานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม Library and IT Fair
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมฐานขอมูลออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรมสามารถสืบคนฐานขอมูลออนไลนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม Digita Literacy
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม ผานเกณฑการอบรม

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
1.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1.00
80.00
1.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูค วามเขาใจในการเขาใชบริการ
หองสมุด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดนิทรรศการหมุนเวียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการไดรับความรูเพิม่ ขึ้น

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1000.00
85.00

ครั้ง
รอยละ

2.00
80.00

1.00
80.00

2.00
80.00

2.00
80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ
6315000014
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
สำนั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น หน วยงานในสั งกั ด มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จึงจำเปนตอง
จัดหาวัสดุอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม เพื่อใหบริการแกนักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ
ประจำสำนักงานทดแทนของเดิมที่มีอยูในสภาพใชงานไมไดและไมคุมกับการซอมบำรุง รวมถึงปรับปรุง
อาคารอาคารสถานที่ ใหมีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาครุภัณฑประจำสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการใชงาน
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปทีม่ าใชบริการ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑจำนวน 13 รายการใหเปนไปตามไตรมาส
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 624,380.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาครุภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. จัดหาครุภัณฑใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

13

รอยละ

85

รายการ

13
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201218060131

1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

201218060231

2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

201218060331

3. เกาอี้สำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอ ยกวา 8 แกนหลัก
(4Core)
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาดความจุไมนอ ยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ขนาดความจุ ไมนอ ยกวา 1 TB
หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ราคา 35000 จำนวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน
70,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 70,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสสี ำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอ ยกวา 128 MB
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ราคา 10000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
10,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 10,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - ปรับระดับขั้นลงดวยไฮโดรลิค
- ลอ PU อยางดีรับน้ำหนักไดมากกวา 100 กิโลกรัม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เกาอี้สำนักงาน ราคา 2200 จำนวน 15 ตัว รวมเปนเงิน 33,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 33,000.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

70,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
70,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201218060431

ชื่อกิจกรรมยอย
4. ครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา
24000 บีทียู แบบติดผนัง
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 - 31มีนาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

201218060531

5. เครือ่ งปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา
12000 บีทียู (แบบติดผนัง)
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

201218060631

6. เครื่องสำรองไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - ขนาดไมต่ำกวา 24000บีทียู
- ราคาที่กำหนดเปนราคาทีร่ วมคาติดตั้ง
- ตองเปนเครือ่ งปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 24000 บีทียู ราคา 28000 จำนวน 2
เครือ่ ง รวมเปนเงิน 56,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 56,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - ขนาดไมต่ำกวา 12000 บีทียู
- ราคาที่กำหนดเปนราคาทีร่ วมคาติดตั้ง
- ตองเปนเครือ่ งปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 12000 บีทียู ราคา 17000 จำนวน 4
เครือ่ ง รวมเปนเงิน 68,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 68,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : 1. มีกำลังไฟฟาดานนอกไมนอ ยกวา 1,000 VA /600 WATTS
2. สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครือ่ งสำรองไฟฟา ราคา 5600 จำนวน 10 เครือ่ ง รวมเปนเงิน 56,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 56,000.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

56,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
56,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

68,000.00

68,000.00

0.00

0.00

0.00

56,000.00

56,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201218060731

ชื่อกิจกรรมยอย
7. ตูวางหนังสือสองดาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

201218060831

8. เครื่องสแกน
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

201218060931

9. มานมวน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - ขนาดไมนอยกวา 90X55X200 ซม.
- โครงเปนไมเนือ้ แข็ง
- ปดทับดวยไมอัดสักลายภูเขาธรรมชาติ ความหนาไมนอยกวา 6 มิล.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูวางหนังสือสองดาน ราคา 17500 จำนวน 2 ใบ รวมเปนเงิน 35,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 35,000.00 บาท

35,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
35,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600X600 dpi
- ความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไมนอ ยกวา 60 ppm
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องสแกนเนอร ราคา 36000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 36,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 36,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - ขนาดพื้นที่ ไมนอ ยกวา 1.62 ม.X 2.25 ม.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 87000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. มานมวน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ ราคา 4350 จำนวน 20 ชุด รวมเปนเงิน
87,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 87,000.00 บาท

36,000.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

87,000.00

87,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201218061031

10. หุนสำหรับโชว

201218061131

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
11. แผนอคิลิค
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

201218061231

12. ชุดโตะกลมพรอมเกาอี้
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - หุนมีหัวขาไม
- สามารถปรับระดับความสูงไดตามความตองการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. หุนสำหรับโชว ราคา 2250 จำนวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 9,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - ขนาด 122 ซม. สูง 180 ซม.
- หัวน็อตฝาครอบ จำนวน 24 ตัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11880 บาท
รายการครุภัณฑ
1. แผนอคิลิค ราคา 1980 จำนวน 6 แผน รวมเปนเงิน 11,880.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 11,880.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โตะกลม
- ขนาดไมนอยกวา 150 cmX 70 cm.
- แผนไมอัดแท หนาไมนอยกวา 15 มิล ปดหนาโฟเมกา
- โครงขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม
เกาอี้
- โครงขาเหล็ก เบาะหุมดวยหนัง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดโตะกลมพรอมเกาอี้ ราคา 18000 จำนวน 5 ชุด รวมเปนเงิน 90,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 90,000.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

9,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
9,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

11,880.00

11,880.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201218061331

13. ตูหนังสือ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : - ขนาดไมนอยกวา 100X30X200 ซม.
- โครงทำจากไมเนื้อแข็ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62500 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูหนังสือ ราคา 12500 จำนวน 5 ใบ รวมเปนเงิน 62,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 62,500.00 บาท

62,500.00

รวม

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
62,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

624,380.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี
3. เกาอี้สำนักงาน
4. ครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 24000 บีทียู แบบติดผนัง

5. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 12000 บีทียู (แบบติด
ผนัง)

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑเครือ่ งคอมพิวเตอร
โนตบุคส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือ่ งพิมพเลเซอร หรือ LED สี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกาอี้สำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครือ่ งปรับอากาศ ขนาดไมนอย
กวา 24000 บีทียู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอย
กวา 12000 บีทียู

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

เครื่อง

2.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ
เครื่อง
รอยละ
ตัว
รอยละ
เครื่อง

0.00
1.00
85.00
15.00
85.00
2.00

85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รอยละ
เครื่อง

85.00
4.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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6. เครื่องสำรองไฟฟา
7. ตูวางหนังสือสองดาน
8. เครื่องสแกน
9. มานมวน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ

10. หุนสำหรับโชว
11. แผนอคิลิค
12. ชุดโตะกลมพรอมเกาอี้
13. ตูหนังสือ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือ่ งสำรองไฟฟา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตูวางหนังสือสองดาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องสแกน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มานมวน ชั้น 1 อาคารวิทย
บริการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หุน สำหรับโชว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนอคิลิค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดโตะกลมพรอมเกาอี้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตูหนังสือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

รอยละ
เครื่อง
รอยละ
ใบ
รอยละ
เครื่อง
รอยละ
ชุด

85.00
10.00
85.00
2.00
85.00
1.00
85.00
20.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รอยละ
ตัว
รอยละ
แผน
รอยละ
ชุด
รอยละ
ใบ
รอยละ

85.00
4.00
85.00
6.00
85.00
5.00
85.00
5.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส
โครงการ 6315000015
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63401 โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่ (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
เพือ่ ใหบริการและอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการ จึงจำเปนตองมี
การ ปรับปรุงซอมแซมอาคารและจัดสภาพแวดลอม พรอมใชงาน มีความทันสมัย และมีพื้นที่ใชสอยให
เกิด ประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา ตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ และพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อใหเพียงพอกับ
ความตองการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยูใหปลอดภัย ใชงานไดอยางเหมาะสมกับการใหบริการและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในดานการใหบริการ
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในดานการใหบริการ
2) เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารและจัดสภาพแวดลอมพรอมใชงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) เพื่อใหบริการและอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการ
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปทีม่ าใชบริการ
6. วิธีการดำเนินงาน ติดตั้งหองสำหรับงานบริการโสตทัศนวัสดุ และติดตั้งหองมินเธียรเตอร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 544,220.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดำเนินการปรับปรุงหองสำหรับบริการนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการปรัปปรับหองสำหรับบริการนักศึกษาแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

2

รอยละ

85

รายการ

2
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201217020132

201217020232

1. ติดตั้งหองมินิเธียรเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
2. โสตทัศนวัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด

แผนการปฏิบัติงาน

จำนวนเงิน

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ติดตั้งหองมินิเธียรเตอร จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 149500 บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : หองโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 394720 บาท

รวม

149,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
149,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

394,720.00

394,720.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

0.00

544,220.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ติดตั้งหองมินิเธียรเตอร
2. โสตทัศนวัสดุ

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งหองมินิเธียรเตอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โสตทัศนวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

หนวยนับ
งาน
รอยละ
งาน
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1.00
85.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก หนวยตรวจสอบภายใน หนวยงานรอง หนวยตรวจสอบภายใน
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร รหัสโครงการ 6319000001
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานสนับสนุนโดยให
ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางเปนอิสระที่จะชวยใหการ
บริหารงานของหัวหนาสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ภาระงานที่สำคัญของหนวยตรวจสอบ
ภายใน คือ การบริการใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาแกหนวยรับตรวจตางๆ ในเรื่องของการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ซึ่งการตรวจสอบภายในจะเปนเครื่องมือและ
กลไกอันสำคัญของผูบริหาร เปรียบเสมือนกลไกในการเฝาระวังใหหนวยงาน ไดรับรูสถานการณของ
ตนเองอยูตลอดเวลา โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การกำกับ ดูแลอยางเปนระบบ และเปนไปตามกฎ ระเบียบตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานไดรับ
การตรวจสอบอยางทั่วถึง
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมดานการจัดการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในให
ดำเนินงานเปนไปตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมาย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
5. กลุมเปาหมาย
หนวยตรวจสอบภายในและบุคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน
6. วิธีการดำเนินงาน บริหารจัดการหนวยตรวจสอบภายในใหดำเนินงานเปนไปตามภารกิจและตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจำป ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 90,100.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. แผนการตรวจสอบภายในประจำป
2. รายงานผลการตรวจสอบ
3. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดเขารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและ
ที่เกี่ยวของ อยางนอยคนละ
เชิงคุณภาพ
1. หนวยตรวจสอบภายใน มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
3. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน มีความรู ความชำนาญในงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62) เปนเงิน 35,100 บาท
2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) เปนเงิน 20,000 บาท
3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63) เปนเงิน 20,000 บาท
4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) เปนเงิน 15,000 บาท

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เลม
ฉบับ
ชั่วโมง

1
8
30

รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
80
80

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

39
22
22
17
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
201219120121

1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุสำนักงาน

201219120221

2. บุคลากรไปอบรม สัมมนา การไป
ราชการและการศึกษาดูงาน

201219120321

3. ซอมแซมครุภณ
ั ฑที่ชำรุดเสียหาย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

วัสดุ รายละเอียด : คาวัสดุ :
1. คาวัสดุสำนักงาน2. คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาใชสอย :รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,100 บาท
ใชสอย รายละเอียด : คาใชสอย :
คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/คาพาหนะ/คาลงทะเบียน/คา
น้ำมัน/คาทางดวน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
ใชสอย รายละเอียด : คาใชสอย :
คาซอมแซมครุภณ
ั ฑที่ชำรุดเสียหาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

25,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
25,100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

60,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

รวม

90,100.00

0.00

12. ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยตรวจสอบภายใน
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุสำนักงาน
2. บุคลากรไปอบรม สัมมนา การไป
ราชการและการศึกษาดูงาน
3. ซอมแซมครุภณ
ั ฑที่ชำรุดเสียหาย

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความครบถวนของวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนชั่วโมง/คนที่ไดรับการอบรม สัมมนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่นำมาปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูใ ชงานโดยครุภณ
ั ฑสามารถใชงานไดตามปกติ

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ
ชั่วโมง
เรื่อง
ครั้ง
รอยละ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

100.00
95.00
5.00
1.00
0.00
0.00

0.00
0.00
10.00
1.00
0.00
0.00

0.00
0.00
10.00
1.00
0.00
0.00

0.00
0.00
5.00
1.00
1.00
100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก หนวยตรวจสอบภายใน หนวยงานรอง หนวยตรวจสอบภายใน
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ รหัสโครงการ 6319000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ
บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานสนับสนุนที่จะชวยใหการบริหารงานของหัวหนาสวน
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสภาพปจจุบันครุภัณฑตูเก็บเอกสารของหนวยตรวจสอบ
ภายในมีเพียง 1 ตูและเต็มไปดวยแฟมเอกสารขอมูลที่มคี วามสำคัญ จึงจำเปนตองมีครุภัณฑตูเก็บ
เอกสารเพิ่มเติมที่มีความพรอมสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความคลองตัว
และมีคุณภาพ
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกไวสำหรับจัดเก็บแฟม
เอกสาร
2.เพื่อปองกันไมใหเอกสารสูญหาย
5. กลุมเปาหมาย
หนวยตรวจสอบภายใน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 31/12/2562
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 9,900.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครุภณ
ั ฑตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน
เชิงเวลา
1. รอยละของการดำเนินการเปนไปตามแผน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลัง

2

รอยละ
รอยละ

100
95

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201218070131

1. จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก
ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.62 - ธ.ค.62
สถานที่ดำเนินการ
หนวยตรวจสอบภายใน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : คาครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจก ราคา 4950 จำนวน 2 หลัง รวมเปนเงิน
9,900.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,900.00 บาท

รวม

9,900.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
9,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

9,900.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ หนวยตรวจสอบภายใน
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภณ
ั ฑตูเหล็กเก็บ
เอกสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

หลัง

2.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

95.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสโครงการ 6302000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63203 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจา ยการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน), KPI : BB
412 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน (รอยละ 100)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ : 0203, 2.3 สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยเปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหเต็มตามสักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพ จึงตองมีการดำเนินการหลายดาน ไดแก การดำเนินการจางครู พี่เลี้ยง และ
แมบาน การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ รวมทั้งสนับสนุนการสอนใหบุคลากรและสงเสริมใหนกั เรียนไดรับการ
จัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2.เพื่อยกระดับใหโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถและมีมาตรฐาน
3.เพื่อสงเสริม การจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย
4.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน
5.เพื่อใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวิชาการ
ทางการศึกษาปฐมวัยสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
5. กลุมเปาหมาย
1.จำนวนนักเรียนที่เขาใหมและจำนวนนักเรียนที่คงอยู จำนวน 217 คน
2.จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100
3.จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 715,440.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมและสำเร็จการศึกษาตามระดับชั้น
3. ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น
4. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สือ่ การเรียนการสอนที่พอเพียงตอการเรียนการสอน
5. จำนวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเปฯแหลงฝกประสบการณคนควาวิจยั และพัฒนา
ขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนโครงการ
2. โรงเรียนมีผูบริหารและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงขึน้ และไดมาตราฐาน
3. นักเรียนปฐมวัยไดรบั การสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้ง
พัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ผานการฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและ
พัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1
2. ไตรมาสที่ 2
3. ไตรมาสที่ 3
4. ไตรมาสที่ 4

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระดับชั้น
ระดับชั้น
คน
รอยละ
รอยละ

4
4
10
100
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
85
100

รอยละ

100

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

32
28
19
21
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

203101010142

1. กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุการเรียนการ
สอน

วัสดุ
รายละเอียด : กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุ / อุปกรณ
1.คาวัสดุ / อุปกรณ การจัดการเรียนการสอน
2.คาวัสดุ / อุปกรณ สำนักงาน
3.คาวัสดุ / อุปกรณ งานบาน งานครัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 312,910 บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเการอยสิบบาทถวน)
ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือกแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
-คาทีพ่ ัก 21 คนๆ ละ 2 วัน ละ 850 บาท เปน
เงิน 35,700 บาท
-คาเชาเหมารถตู 3 คันๆ ละ 3 วันๆ ละ 2,250
เปนเงิน 20,250 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,950 บาท
(หาหมื่นหาพันเการอยหาสิบบาทถวน)
ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
2.2 โครงการพัฒนาผูเรียนตามปรัชญาของ
เศษรฐกิจพอเพียง
-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 108 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60
บาท รวมเปน 6,480 บาท

203101010242

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
และเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานโรงเรียน
ทางเลือกแหลงเรียนรูเ ศษรฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

203101010342

3. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
และเด็กปฐมวัย 2.2 โครงการพัฒนา
ผูเรียนตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

312,910.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
104,670.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
90,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
68,240.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
50,000.00

55,950.00

55,950.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

-คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม จำนวน 108 คนๆละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวมเปน 7,560 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ จำนวน 14 คนๆ ละ 240
บาท รวมเปน 3,360 บาท
-คาวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 2,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
(สองหมื่นหาพันบาทถวน)
203101010442

4. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
และเด็กปฐมวัย 2.3 โครงการใหความรู
ผูปกครอง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

203101010542

5. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
และเด็กปฐมวัย 2.4 กิจกรรมคายสายใย
ครูสศู ิษยรัก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กันยายน 2562 - 30 ตุลาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
โครงการใหความรูผูปกครอง
-คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท
เปนเงิน 1,800 บาท
-คาอาหาร จำนวน 65 คน มื้อละ 150 บาท เปน
เงิน 9,750 บาท
-คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม จำนวน 65 คนๆละ
2 มื้อๆ 35 บาท เปนเงิน 4,550 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,100 บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งรอยบาทถวน)
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
กิจกรรมสายใยครูสศู ิษยรัก
-คาอาหาร จำนวน 84 คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 150
บาท จำนวน 12600 บาท
-คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม จำนวน 84 คนๆละ
2 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน 5880 บาท
-คาวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23480 บาท
(สองหมื่นสามพันสี่รอ ยแปดสิบบาทถวน)

16,100.00

0.00

16,100.00

0.00

0.00

23,480.00

0.00

23,480.00

0.00

0.00

306

รหัส 12 หลัก
203101010642

ชื่อกิจกรรมยอย
6. กิจกรรมที่ 3 สาธารณูปโภค คาน้ำ คา
ไฟ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 282,000 บาท
(สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน)

282,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
70,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
70,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
70,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
70,500.00

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

รวม

715,440.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูช วยศาสตราจารยภัทราวรรณ จันทรเนตร
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย ศึกษา
ดูงานโรงเรียนทางเลือกแหลงเรียนรูเศษรฐกิจพอเพียง

3. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย 2.2
โครงการพัฒนาผูเ รียนตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับการพัฒนา
ใหมีศักยภาพสูง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูบริหารและบุคลากรไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีผูบริหารและบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับการสนับสนุนตาม
โครงการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

219.00

217.00

217.00

217.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

21.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00
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4. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย 2.3
โครงการใหความรูผูปกครอง

5. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเด็กปฐมวัย 2.4
กิจกรรมคายสายใยครูสศู ิษยรัก

6. กิจกรรมที่ 3 สาธารณูปโภค คาน้ำ คาไฟ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนไดรับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนไดรับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เขาใหมและคง
อยู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพ

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

100

0

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

100

0

0

คน

219

219

217

217

รอยละ

100

100

100

100

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประถมศึกษา) รหัสโครงการ 6303000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63203 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจา ยการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน), KPI : BB
412 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน (รอยละ 100)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ : 0203, 2.3 สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
รัฐบาลสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจาย 5 รายการ คือ คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทั้งนี้โครงการดังกลาวนอกจาก
สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจจริงในการสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาแลว ยังเปนโครงการที่ชวยลด
ภาระคาใชจายของผูปกครอง และเปดโอกาสใหเด็กไทยทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกันโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีภารกิจหลักในการ
จัด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ เป น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรียนแบบองค รวมในรูป แบบบู ร ณาการ ซึ่ ง
สามารถเรียนรูไดหลายลักษณะผานสื่อ วัสดุอุปกรณการเรียน หนังสือเสริมประสบการณ ที่จะชวยให
นักเรียนเขาใจในบทเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึง
ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายสำหรับรายการหนังสือเสริม
ประสบการณ อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ภาครัฐใหการ
สนับสนุน
3. เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายของผูปกครองนักเรียน ในดานหนังสือเสริมประสบการณ
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
5. กลุมเปาหมาย
1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต 2. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 850,973.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
3. ผูปกครองนักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคตามหลักสูตร
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
ระดับชั้น

430
430
6

รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
100
100

รอยละ

90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
203101020121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

203101020221

2. กิจกรรมที่ 2 คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย, คาวัสดุ
1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
2. คาน้ำมันเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
3. คาทางดวน
4. คาซอมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ
5. คาจางเหมาบริการ
6. คาวัสดุสำนักงาน
7. คาวัสดุกีฬา
8. คาวัสดุการเกษตร
9. คาวัสดุงานบานงานครัว
10. คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
11. คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา
12. คาวัสดุคอมพิวเตอร
13. คาวัสดุการศึกษา
14. คาวัสดุซอมแซมอาคารสถานที่
15. คาถายเอกสาร
16.คาวัสดุอื่นๆ คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมอื
หลักสูตร และรายงานตางๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 253,973 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย, คาสาธารณูปโภค
1. คาไฟฟา
2. คาน้ำประปา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 597,000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

253,973.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
88,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
85,973.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
30,000.00

597,000.00

149,250.00

149,250.00

149,250.00

149,250.00

850,973.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.ธีระวัฒน มอนไธสง
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมที่ 2 คาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

430.00
85.00
430.00
85.00

430.00
85.00
430.00
85.00

440.00
85.00
440.00
85.00

440.00
85.00
440.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รหัสโครงการ 6304000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63203 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจา ยการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน), KPI : BB
412 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน (รอยละ 100)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธที่ : 0203, 2.3 สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ราชการ โรงเรียนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อการดำเนินงานของโรงเรียนและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารราชการของ
โรงเรียน โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
ความสำคัญกับการสรางสวัสดิการพื้นฐานที่เทาเทียมกันในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึงโดยมีกลไกของมหาวิทยาลัยเปนผูใหการสนับสนุน
4. วัตถุประสงค
1. ใหนักเรียนเขาใหมและคงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามโครงการ
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
4. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5. ยกระดับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
6. ใหนักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ใหนักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
1. จำนวนนักเรียนที่เขาใหมและจำนวนนักเรียนที่คงอยู 2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนตามโครงการ 3.ผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุนตามโครงการ 4. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. วิธีการดำเนินงาน บริหารจัดการการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และจัดใหครูไดรับการอบรมในแต
ละกลุมสาระวิชา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,190,500.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนการศึกษาขัน้ พื้นฐานไดรับการอุดหนุนและชวยเหลือคาใชจา ยตามรายการทีไ่ ดรับสนับสนุน
2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
เชิงเวลา
1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ระดับชั้น

661
2

รอยละ
รอยละ

100
100

ระดับชั้น
รอยละ

2
90
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202102020112

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยและวัสดุ
1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
2. คาน้ำมันเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
3. คาซอมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ
4. คาที่พักไปราชการ
5. คาจางเหมาบริการ
6. คาตำรา วารสาร นวนิยาย นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ
7. คาวัสดุสำนักงาน
8. คาวัสดุวทิ ยาศาสตรและการแพทย
9. คาวัสดุกีฬา
10. คาวัสดุเกษตร
11. คาวัสดุงานบานงานครัว
12. คาวัสดุคอมพิวเตอร
13. คาวัสดุการศึกษา
14. คาวัสดุซอ มแซมและบำรุงรักษาไฟฟาและ
ปะปา
15. คาวัสดุซอมแซมครุภัณฑ
16. คาวัสดุซอมแซมอาคารสถานที่
17. คาซอมแซมครุภัณฑ
18. คาซอมแซมอาคารสถานที่
19. คาถายเอกสาร
20. คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมือ หลักสูตร
และเอกสารตางๆ
21. คาปรุกระดาษ
22.คาวัสดุเวชภัณฑและยาหองพยาบาล

จำนวนเงิน
1,814,776.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
500,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
600,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
500,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
214,776.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

23. คาลางอัดภาพ
24. คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา
25. คาวัสดุอื่นๆ
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,814,776 บาท
202102020221

2. กิจกรรมที่ 2 คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202102020321

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 31ธันวาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกียวโต
ประเทศญี่ปุน

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผศ.ปยะ มีอนันต

รายจายอื่น
รายละเอียด : รายจายอื่น
1. คาบริการอินเตอรเน็ต 12 เดือน
2. คาบริการโทรศัพท 12 เดือน
3. คาดวงตราไปรษณียอ ากร
4. คาไฟฟา 12 เดือน
5. คาน้ำประปา 12 เดือน
หมายเหตุ ถัวเฉลั่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1200624 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : 1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ จำนวน 5 คนๆละ 2100 บาท
จำนวน 6 วัน รวมเปน 63000 บาท
2. คายานพาหนะตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จำนวน 5
คนๆละ22420 บาท รวมเงิน112100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175100 บาท

1,200,624.00

300,156.00

300,156.00

300,156.00

300,156.00

175,100.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

รวม

3,190,500.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

2. กิจกรรมที่ 2 คาสาธารณูปโภค

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทางการศึกษากับ
ประเทศญี่ปุน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับการ
สนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูทไี่ ดรบั
บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีร่ ับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูทไี่ ดรบั
บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับการ
สนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอของผูท ี่ไดรับบริการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

661

661

710

710

รอยละ

85

85

85

85

คน
รอยละ

661.00
85.00

661.00
85.00

710.00
85.00

710.00
85.00

คน

20

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6317000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric
(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ
(ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งที่ทำหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และ
วิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจำเปนตองมีสำนักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
จำเปนตองมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพื่อจัดทำแผนการบริหารงานของสถาบันฯ
และในการดำเนินงานตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจำเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจาย
ตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ในดานการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินงานดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จำเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงาน
บานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการดำเนินงานของสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและ
การใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน บริหารจัดการสำนักงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 270,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. คาเบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
2. คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทำเอกสาร
3. คาวัสดุสำนักงาน/คาถายเอกสาร
4. คาวัสดุการเกษตร
5. คาซอมแซมวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ประจำสำนักงาน
6. คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป)
7. จัดทำปายประชาสัมพันธและคาจัดทำรูปเลมรายงานประจำป
เชิงคุณภาพ
1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอ ยกวารอยละ 85
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
บิล
ปาย

24
4
2
1
2
36
10

รอยละ

85

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201219110121

1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา

ใชสอย
รายละเอียด : - คาเบีย้ เลีย้ ง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา
ประชุม ประสานงานราชการ/คายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลงในการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ จำนวนเงิน 57,320 บาท
- คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ จำนวน 5,000 บาท
-คาวัสดุ/อุปกรณสำนักงาน/ ถายเอกสาร จำนวนเงิน 30,000 บาท
-คาวัสดุงานบานงานครัว จำนวนเงิน 20,000 บาท
-คาวัสดุการเกษตร จำนวนเงิน 10,000 บาท
- คาธรรมเนียมการเขารวมกลุมเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (เงินลงขัน) จำนวน 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 172320 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอ
ศิลป จำนวนเงิน 55,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดำเนินงาน 25,180
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูทรง คุณวุฒิ 16,000
2.6 คาใชสอย- คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
2,380
- คาจางจัดทำรูปเลมเอกสาร 6,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,180 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : งบดำเนินงาน17,500
3.1 คาใชสอย- จัดทำปายประชาสัมพันธ 12,500
- คาจางจัดทำรูปเลมรายงานประจำรวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

201219110222

2. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและ
คาไฟฟาหอศิลป

201219110321

3. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

201219110421

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
4. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1 -ไตรมาส 4

จำนวนเงิน

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

172,320.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
54,330.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
89,330.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
14,330.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
14,330.00

55,000.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

25,180.00

6,295.00

6,295.00

6,295.00

6,295.00

17,500.00

8,125.00

3,125.00

3,125.00

3,125.00

270,000.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
2. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอศิลป
3. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยา
ศึกษา
4. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : -

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

-

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6317000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน), KPI : S 304 จำนวน
บุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ 40), KPI : S 310 รอยละของจำนวน
บุคลากรที่ผานเกณฑ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (รอยละ 20),
KPI : S 313 รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดได (รอยละ
85), KPI : S 316 ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งที่ทำหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และ
วิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจำเปนตองมีสำนักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ และ
ในการดำเนินงานตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจำเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ในดานการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการดำเนินงานของสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและ
การใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน เขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 29,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
เชิงเวลา
1. บุคลากรไดรับการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

13

คน

13

คน

13
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204100121

201204100221

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
(2,500 x 10 คน)
2. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสถาบันอยุธยา
ศึกษา ต่ำกวา ป.ตรี
(1,500 x 3 คน)

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : -คาเบีย้ เลีย้ ง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /คายานพาหนะและน้ำมันเชื้อ
เพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 25,000 บาท

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
6,250.00

ใชสอย
รายละเอียด : -คาเบีย้ เลีย้ ง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /คายานพาหนะและน้ำมันเชื้อ
เพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ จำนวน 3 คนๆละ 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

4,500.00

0.00

รวม

29,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
6,250.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
6,250.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
6,250.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
(2,500 x 10 คน)
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ำกวา ป.ตรี
(1,500 x 3 คน)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

หนวยนับ
-

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

324

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา รหัสโครงการ 6316000001
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric
(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3
ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ
(ไมนอยกวาระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
เพื่อการสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน
ศึกษาวิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดานรวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
สนับสนุนการใหบริการวิชาการ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อใชในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. เพื่อสงเสริมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหาร
จัดการและการใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน 1.จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค
2.จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไป
นำเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ
4.จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค
2. จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4. จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เชิงเวลา
1. โครงการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

8
5
15
15

รอยละ

85

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201219100121

1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

201219100222

2. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ไป
ราชการ ของบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

201219100321

201219100421

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุสำนักงาน จำนวน
45,340 บาท
คาลางแอร 6,000 บาท
คาซอม 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,340 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค
คาโทรศัพท 7000
คาแสตมป 3000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ไป
ราชการ ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : จัดงานประชุมสถาบันวิจยั และ
พัฒนา
คาตอบแทน 12000
คาใชสอย 21660
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33660 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

56,340.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
16,340.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
15,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
15,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
10,000.00

10,000.00

3,000.00

3,000.00

2,500.00

1,500.00

100,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

20,000.00

33,660.00

10,415.00

6,415.00

6,415.00

10,415.00

200,000.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2. คาสาธารณูปโภค
3. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ไปราชการ ของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรบั บริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จายคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรบั บริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรไดรับการพัฒนาอบรม
สัมมนา ไปราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรบั บริการมีความพึงพอใจ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง

2.00
85.00
2.00
85.00
3.00

2.00
85.00
2.00
85.00
4.00

2.00
85.00
2.00
85.00
4.00

2.00
85.00
2.00
85.00
4.00

รอยละ
ครั้ง

85.00
3.00

85.00
4.00

85.00
4.00

85.00
4.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา รหัสโครงการ 6316000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน), KPI : S 304 จำนวน
บุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ 40), KPI : S 310 รอยละของจำนวน
บุคลากรที่ผานเกณฑ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (รอยละ 20),
KPI : S 313 รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดได (รอยละ
85), KPI : S 316 ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสำคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงองคกร มนุษยจึง
จำเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค สิ่งใหม ๆ การที่มนุษยได
ทำสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทำใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนการนำศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะเปนการนำเอาความรู ความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อใหการ
ปฏิ บั ติ งานให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด และสร างให แ ต ล ะบุ ค คล เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ องค ก าร และการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง
และผูรวมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหนึ่งตาม
โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการและ
งานวิจัยตามพั น ธกิ จ จึงให ค วามสำคัญ กับ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทั้ งสองสายงานภายใน
หนวยงานใหสอดคลองกับพันธกิจและหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับการพัฒนาการทำงานอยางตอเนื่อง
2.เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
3.เพื่อใหบุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน 1.บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามที่
หนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 22,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับกาพัฒนาศักยภาพ
เชิงเวลา
1. โครงการดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

9

คน

9

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204090121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาลงทะเบียน 22500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22500 บาท

22,500.00

รวม

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
2,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
5,000.00

22,500.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจยั และพัฒนา

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดรบั การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละบุคลากรไดรับการพัฒนา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

1.00

2.00

4.00

2.00

รอยละ

25.00

50.00

50.00

50.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปน รหัสโครงการ 6311000042
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63E01โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณี
ฉุกเฉินหรือจำเปน
ผลผลิต/โครงการ แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
แผนงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ตั วชี้ วัด ที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุม ชนที่ เข ารวมโครงการ (5 ชุ ม ชน) สงป., KPI : BB 402
ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่
สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ) สงป., KPI : BB 403 จำนวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนำพระราโชบาย
ดานจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสูการปฏิบัติในพื้นที่
บริการ ไมต่ำกวา (2,000 คน) สงป., KPI : BB 404 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ (20 โรงเรียน)
สงป., KPI : BB 405 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย
ผูนำชุมชน และประชาชน อยางนอย (20 โครงการ/กิจกรรม) สงป., KPI : BB 406 นักเรียนที่เขารวม
โครงการสามารถอ า นออกเขี ย นได เพิ่ ม ขึ้ น (ร อ ยละ 85) สงป, KPI : BB 407 จำนวนครั ว เรื อ นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
(200ครัวเรือน) สงป., KPI : BB 408 รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน
และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน ไมนอยกวา (รอยละ 60) สงป., KPI : BB 409 รอยละรายไดของ
ครัวเรือนกลุมเปาหมายที
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 01, ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
รองรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเปน
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเปน
เปนไปดวยความเรียบรอย
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่/นักศึกษา/ผูรบั บริการ
6. วิธีการดำเนินงาน รองรับการใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,507,448.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนงาน
เชิงคุณภาพ
1. การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
เชิงเวลา
1. ดำเนินการไดทันที

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

4

รอยละ

100

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

207101010154

1. กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

รายจายอื่น
รายละเอียด : 2507448.00
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2507448 บาท

2,507,448.00

รวม

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
626,862.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
626,862.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
626,862.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
626,862.00

2,507,448.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการสำนักการอธิการบดี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจำเปน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

1
1

1
1

1
1

1
1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

