
เล่มที� 4 งบประมาณรายจา่ยเงินบาํรุงการศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา

6565
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา





คํานํา 

แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากสภา 
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธท่ี 21 กรกฏาคม พ.ศ.2564 โดยมีประมาณการ 
รายรับ 11,672,000 บาท จัดสรรเปนแผนที่ระบุความเช่ือมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรร 
งบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการ 
หนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก เปนงบประมาณรายจายประจําป 
รวมทั้งสิ้น 9,337,600 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งแผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน ตอผูบริหารทุกระดับ 
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

   กองนโยบายและแผน 
     1 ตุลาคม 2564 

ก 



 

สารบัญ  
  
 หนา 
  

คํานํา ก 

สาบัญ ข 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  ค 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  ง 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย  จ 

แผนงานพ้ืนฐาน     

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคม    
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

1  6509000001 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 1 

2  6509000002 โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 5 

3  6509000003 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 9 

4  6509000004 โครงการยกระดับศักยภาพผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 12 

5  6509000005 โครงการพัฒนาระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 18 

 

ข 



เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

9,337,600 468,000 - 8,869,600 - - - -

ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 8,303,200 - - 8,303,200 - - - -

P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 8,303,200 - - 8,303,200 - - - -

65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 5,879,000 - - 5,879,000 - - - -

  - 6509000004 โครงการยกระดับศักยภาพผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 5,879,000 - - 5,879,000 - - - -

65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 20,000 - - 20,000 - - - -

  - 6509000002 โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 20,000 - - 20,000 - - - -

65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 2,404,200 - - 2,404,200 - - -

  - 6509000005 โครงการพัฒนาระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2,404,200 - - 2,404,200 - - - -

ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1,034,400 468,000 - 566,400 - - - -

P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 914,400 468,000 - 446,400 - - - -

65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 914,400 468,000 - 446,400 - - - -

  - 6509000001 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 914,400 468,000 - 446,400 - - - -

P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 120,000 - - 120,000 - - - -

65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 120,000 - - 120,000 - - - -

  - 6509000003 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 120,000 - - 120,000 - - - -

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

***รวมทั้งสิ้น***

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ

หมวดรายจาย

ค



เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

9,337,600 468,000 - 8,869,600 - - - -

P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 914,400 468,000 - 446,400 - - - -

P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 914,400 468,000 - 446,400 - - - -

65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 914,400 468,000 - 446,400 - - -

6509000001 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 914,400 468,000 - 446,400 - - - -

P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 8,423,200 - - 8,423,200 - - - -

P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6,019,000 - - 6,019,000 - - - -

65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 5,879,000 - - 5,879,000 - - - -

6509000004 โครงการยกระดับศักยภาพผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 5,879,000 - - 5,879,000 - - - -

65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 20,000 - - 20,000 - - - -

6509000002 โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 20,000 - - 20,000 - - - -

65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 120,000 - - 120,000 - - - -

6509000003 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 120,000 - - 120,000 - - - -

P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,404,200 - - 2,404,200 - - - -

65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 2,404,200 - - 2,404,200 - - - -

6509000005 โครงการพัฒนาระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2,404,200 - - 2,404,200 - - - -

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

***รวมทั้งสิ้น***

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ

หมวดรายจาย

ง



เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

9,337,600 468,000 - 8,869,600 - - - -

บัณฑิตวิทยาลัย 9,337,600 468,000 - 8,869,600 - - - -

6509000001 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 914,400 468,000 - 446,400 - - - -

6509000002 โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 20,000 - - 20,000 - - - -

6509000003 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 120,000 - - 120,000 - - - -

6509000004 โครงการยกระดับศักยภาพผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 5,879,000 - - 5,879,000 - - - -

6509000005 โครงการพัฒนาระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2,404,200 - - 2,404,200 - - - -

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ

หมวดรายจาย

จ



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หนวยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หนวยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รหัสโครงการ 6509000001

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 1 ดานความม่ันคง 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

 แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ : 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 

1



3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                
จึงจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรองรับการดําเนินงานในหนวยงาน เพ่ือใหบริการการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. วัตถุประสงค 
 การดําเนินงานดานการบริหารจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับหนวยงานสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
6. วิธีการดําเนินงาน เงินประจําตําแหนงคณบดี 

    เงินประจําตําแหนงผูชวยคณบดี 
    เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
    กองทุนสวัสดิการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 914,400.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนคาตอบแทนที่ไดรับแตละเดือน คน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ผูบริหารและเจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทนรายเดือนทุก ๆ เดือน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ผูบริหารและเจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทนตามเปาหมาย และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน
ไดดีข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ผูบริหารและเจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทนตามเปาหมาย 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

401101010121 1. คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท 

240,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

401101010221 2. คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงผูชวย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 134,400 บาท 

134,400.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 

401101010311 3. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได 
 
 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 468,000.00 บาท 

468,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 

401101010421 4. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,000.00 บาท 

72,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

รวม 914,400.00  228,600.00   274,320.00   228,600.00   182,880.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คาตอบแทนที่ไดรับแตละเดือน 

คน 0.00 0.00 0.00 12.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คาตอบแทนที่ไดรับแตละเดือน 

คน 0.00 0.00 0.00 12.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

3. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คาตอบแทนที่ไดรับแตละเดือน 

คน 0.00 0.00 0.00 12.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คาตอบแทนที่ไดรับแตละเดือน 

คน 0.00 0.00 0.00 12.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หนวยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564    

     รหัสโครงการ 6509000002 
 

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

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

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือ

การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองค

ความรูสูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันท่ัวโลกตางอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมซ่ึง
การเปลี่ยนแปลง เหลานี้ลวนสงผลตอการบริหารและพัฒนาประเทศดวยเชนกัน อาจจะเปนสวนหนึ่งท่ีทํา
ใหการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไมแนนอน และไมชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไม
สามารถเขาสูกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวไดชาลง ดังนั้น การเรียนรูและการพัฒนาวิชาการใหเทาเทียมนานา
ประเทศ การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหประเทศชาติพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไดในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติข้ึนโดยมีความ
ประสงคใหคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิจัย รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการวิจัย มีการเรียนรูรวมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานวิจัยในสาขาตาง ๆ โดยเปนการประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเปนเจาภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้  ตามกลุมสาขา 6 กลุม ดังนี้ 1. 
การศึกษา 2. คณะมนุษยศาสตรและเทคโนโลยี  3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4. คณะวิทยาการ
จัดการและบริหารธุรกิจ 5. วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6. ศิลปะและวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันทางการศึกษาตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษารวมจัดการประชุม
ในครั้งนี้ ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ สมาคมวิชาการไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีเปาประสงคท่ีจะดําเนินการตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเสริมพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชดิชูภูมิปญญา                                                                            
 
4. วัตถุประสงค 
 1. สนับสนุนคณาจารยและนักศึกษาใหตระหนักและเห็นความสําคัญของงานวิจัย ในการผลิตและ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 

2. เปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพรและแลกเปลี่ยนความกาวหนาทาง
วิชาการของอาจารยนักวิจัย นักศึกษา ผูเขารวมประชุมจากในประเทศ  

3. สรางเครือขายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตางๆ 
4. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ 
5. ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครือขาย

มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ท้ังจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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6. วิธีการดําเนินงาน 1. วางแผนดําเนินการ 
    2. เตรียมการประชุม 
    3. บรรยายพิเศษ 
    4. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
    5. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปรเตอร 
    6. การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑชุมชน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผูเขารวมประชุม คน 150 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 

   2. รอยละความสําเร็จของการจัดประชุม รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / 
กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนําเสนอผลงานวิชาการเพ่ือใชประกอบการสําเร็จการศึกษาได 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนําผลงานวิชาการไปนําเสนอในเวทีตอ ๆ ไปไดดี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับประสบการณและสามารถนําผลงานวิชาการไปนําเสนอในเวทีตอ 
ๆ ไปไดดี 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

402104010121 1. วัสดุสําหรับจัดกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

สถานที่ดําเนินการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุสําหรับจัดกิจกรรม 
- วัสดุสําหรับจัดกิจกรรม จํานวน 20,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 20,000.00  5,000.00  6,000.00  5,000.00  4,000.00 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. วัสดุสําหรับจัดกิจกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมการประชมุ คน 150.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมประชุม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หนวยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ 6509000003 
 

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

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

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑ

มาตรฐาน UI GreenMetric 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 
GreenMetric) (6,150 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการและอํานวยการสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยและบุคลากรของหนวยงานจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในระดับ
ท่ีสูงข้ึน เพ่ือนํามาประยุกตใชในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ
การใหบริการท่ีดีตอผูมาติดตอรับบริการและผูใชบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาตอไป 
4. วัตถุประสงค 
 1. อาจารยและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพ่ิมข้ึน เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. อาจารยและบุคลากรนําความรูท่ีไดกลับมาพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเอง  
3. อาจารยและบุคลากรสามารถใหบริการท่ีดีตอผูมาติดตอรับบริการและผูใชบัณฑิตระดับ 

5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. ประชุม 

    2. ฝกอบรม 
    3. ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขารับการพัฒนา คน 30 

เชิงคุณภาพ    
   1. จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขาสูตําแหนงวิชาการ/ชํานาญการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพ่ิมมากข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           จํานวนอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสามารถเขาสูตําแหนงวิชาการ และตําแหนง
ชํานาญการ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           อาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเขาสูตําแหนงวิชาการ และตําแหนงชํานาญ
การ 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

402107010121 1. กิจกรรมพัฒนาอาจารยและบุคลากร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 
- คาลงทะเบียนอบรม/เบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก จํานวน 60,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท 

60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

402107010221 2. กิจกรรมศึกษาดูงานอาจารยและบุคลกร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมศึกษาดูงานอาจารยและบุคลกรระดับบัณฑิตศึกษา 
- คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/คายานพาหนะ  จํานวน 60,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท 

60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

รวม 120,000.00  30,000.00   36,000.00   30,000.00   24,000.00  

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบณัฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขา
รับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขา
สูตําแหนงวิชาการ/ชํานาญการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. กิจกรรมศึกษาดูงานอาจารยและบุคลกรระดับบัณฑิตศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขา
รับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขา
สูตําแหนงวิชาการ/ชํานาญการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หนวยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับศักยภาพผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา    

     รหัสโครงการ 6509000004 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 1 ดานความม่ันคง 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีบัณ ฑิตวิทยาลัยได เป ดสอนและรับนักศึกษาในระดับบัณ ฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอกซ่ึงเปนการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การวิจัย  และ
นวัตกรรม  โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบบรรยาย ปฏิบัติการ การ
นําเสนอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือเปนกรรมการสอบเคา
โครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมการจัดการ
เรียนการสอน  และกิจกรรมสรางคุณธรรมจริยธรรม  และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีบัณฑิตพึงมี
เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคตรงตามมาตรฐานทางวิชาการ และเกิดประโยชนสูงสุดแก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารยและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพจะสงผลใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน  

2. สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหไดรับขอมูลขาวสารจากคณาจารย อาจารยท่ี
ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีหองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
อยางเหมาะสม  

4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรตาง 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. งานบริหารจัดการเรียนการสอน 

    2. งานจัดการเรียนการสอน 
    3. กิจกรรมสานสัมพันธรุนพ่ีรุนนอง 
    4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 
    5. กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
    6. กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรและบัณฑิตวิทยาลัย 
    7. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธแหง
ประเทศไทย 
    8. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณี 
    9. กิจกรรมอบรมความรูทางวิชาการใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    10. กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 5,879,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 8 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. รอยละโครงการดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตมาส รอยละ 80 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกใน
การดําเนินการเพ่ือพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           บทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ยกระดับการตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ยกระดับบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

402102010121 1. งานบรหิารจัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : งานบริหารจัดการเรียนการสอน  
- กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 180,000 บาท 
- อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญา จํานวน 48,000 บาท 
- อาจารยประจําหลักสูตรรายเดือน จํานวน 240,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 468,000.00 บาท 

468,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 

402102010221 2. งานจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : งานจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
- คาสอน จํานวน 2,391,500 บาท 
- อาจารยที่ปรึกษา จํานวน 51,600 บาท 
-วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา จํานวน 86,400 บาท 
-กรรมการคุมสอบ จํานวน 30,000 บาท 
-คาตอบแทนอาจารยสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/อาจารยควบคุม/อาจารยตรวจรูปแบบ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จํานวน 2,000,000 บาท 
- คาตอบแทนอาจารยนิเทศกฝกประสบการณบริหารการศึกษา จํานวน 45,000 บาท 
- คาตอบแทนอาจารยนิเทศฝกประสบการณหลักสูตรและการสอน จํานวน 22,500 บาท 
- คืนคาหนวยกิต จํานวน 10,000 บาท 
-คาวัสดุเพ่ือจัดกิจกรรมของนักศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
- คาหนังสือใชในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15,000บาท 
-คาวัสดุฝกรายวิชา จํานวน 110,000 บาท 
- กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
จํานวน 70,000 บาท 
- พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร จํานวน 180,000 บาท 
-วัสดุสํานักงาน IT  จํานวน 30,000 บาท 
-หองสมุด จํานวน 30,000 บาท 
- หองพยาบาล จํานวน 8,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100,000 บาท 

5,100,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 

402102010321 3. กิจกรรมสานสัมพันธรุนพ่ีรุนนอง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมสานสัมพันธรุนพ่ีรุนนอง  
- คาวัสดุจัดกิจกรรม จํานวน 10,000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท 

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

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

402102010421 4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน  
- คาวัสดุจัดกิจกรรม จํานวน 10,000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

402102010521 5. กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
-คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 18,000 บาท 
-คาถายเอกสาร จํานวน 7,000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000.00 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

402102010621 6. กิจกรรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและบัณฑิต
วิทยาลยั 
-คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 25,000 บาท 
-คาอาหารกลางวัน 20,000 บาท 
-คาถายเอกสาร 25,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 

402102010721 7. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
และการจัดงานบริหารสัมพันธ 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ 
-คาลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

402102010821 8. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
-คาวัสดุจัดกิจกรรม 10,000 บาท 
-คาอาหารและเครื่องไทยธรรม 25,000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 0.00 0.00 30,000.00 5,000.00 

402102010921 9. กิจกรรมอบรมความรูทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมอบรมความรูทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
-คาวิทยากร 15,000 บาท 
-คาอาหารกลางวัน 10,000 บาท 
-คาถายเอกสาร 15,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

402102011021 10. กิจกรรมศึกษาดูงานระดับหลักสูตร 
จํานวน 5 หลักสูตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 

   รายละเอียด : กิจกรรมศึกษาดูงานระดับหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร 
-คาที่พัก 86,000.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 86,000.00 บาท 

86,000.00 0.00 86,000.00 0.00 0.00 

รวม 5,879,000.00  1,469,750.00   1,763,700.00   1,469,750.00  1,175,800.00  
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวช้ีวัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 
1. งานบริหารจัดการเรียนการสอน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการอสน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. งานจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการจัด
กาเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

3. กิจกรรมสานสัมพันธรุนพี่รุนนอง ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

5. กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. กิจกรรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

7. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
และการจัดงานบริหารสัมพันธ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

8. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

9. กิจกรรมอบรมความรูทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักษึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

10. กิจกรรมศึกษาดูงานระดับหลักสูตร 
จํานวน 5 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หนวยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ 6509000005 
 

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

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

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาที่
ดําเนินการประสานงาน  และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยบัณฑิตวิยาลัยมีการดําเนินการบริหาร
จัดการสาํนักงานภายใตยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การวิจัย  
และนวัตกรรม  เพื่อใหการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพบรรลุเปาหมาย 
จึงมีกระบวนงานการบริหารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ  การ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ การซอมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ  ตลอดจัดหาวัสดุ และอุปกรณมาใชในงาน
สํานักงาน 
4. วัตถุประสงค 
 1. การบริการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามปีระสทิธิภาพ 

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมปีระสทิธิภาพ  
3. งานเปนไปตามวัตถุประสงคการบริหารงบประมาณในโครงการตาง ๆ 

5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย/อาจารย/นักศึกษา/ผูมารับบริการ 
6. วิธีการดําเนินงาน ดาํเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (เสาร - อาทิตย) 

    จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
    เจาหนาที่ดาํเนินการ (เสาร - อาทิตย) 
    คาใชจายไปราชการ 
    จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
    ซอมอุปกรณและครุภัณฑ 
    คาสาธารณูปโภค 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พื้นที่ดําเนนิการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,404,200.00 บาท แหลงงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารหนวยงานตามแผนงาน กิจกรรม 7 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. รอยละโครงการดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 80 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           วัสดุและอุปกรณมาใชบริการในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหเพียงพอกับปริมาณและความ
จําเปนในการบริการอยางมปีระสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคการบริหารงบประมาณในโครงการตาง ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่มีการดําเนนิการ  
     ผลลัพธ (Outcome)  
           สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคการบริหารงบประมาณในโครงการตาง ๆ  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

402204010121 1. ดําเนนิการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ดําเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
-คาดําเนินการคณะกรรมการอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 400,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท 

400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

402204010221 2. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
-คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 150,000 บาท 
-คาตอบแทนยานพาหนะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 36,000 บาท 
-คาอาหารวาง 12,000 บาท 
-คาถายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ
สภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 50,000บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 248,000 บาท 

248,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 

402204010321 3. เจาหนาที่ดําเนินการ 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เจาหนาที่ดําเนินการ 
- คาตอบแทนดําเนินการเจาหนาที่ดําเนินการ (เสาร - อาทิตย) 220,500 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 220,500 บาท 

220,500.00 55,125.00 55,125.00 55,125.00 55,125.00 

402204010421 4. คาใชจายไปราชการ 
 

   รายละเอียด : คาใชจายไปราชการ 
- คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

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

402204010521 5. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
 

   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
- จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 178,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 178,000 บาท 

178,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 

402204010621 6. ซอมอุปกรณและครุภัณฑสํานักงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ซอมอุปกรณและครุภัณฑสํานักงาน 
- ซอมอุปกรณและครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 

402204010722 7. คาสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 
- คาไฟฟา และคาน้ําประปา 1,167,200 บาท 
- คาโทรศัพท 6,000 บาท 
- คาแสตมป 4,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,177,700 บาท 

1,177,700.00 2,000.00 6,500.00 584,600.00 584,600.00 

รวม 2,404,200.00  601,050.00   721,260.00   601,050.00   480,840.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ดําเนินการคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
หนวยงานตามแผนงาน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
หนวยงานตามแผนงาน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

3. เจาหนาที่ดําเนินการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
หนวยงานตามแผนงาน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. คาใชจายไปราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
หนวยงานตามแผนงาน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

5. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
หนวยงานตามแผนงาน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. ซอมอุปกรณและครุภัณฑสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
หนวยงานตามแผนงาน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

7. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
หนวยงานตามแผนงาน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 7.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
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