
เล่มที� 3 งบประมาณรายจา่ยเงินบาํรุงการศึกษา
สาํหรบับุคลากรประจาํการ

(งบ กศ.บป.) 

6565
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา





 
 

 
 

คํานํา 
 
 
 แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันพุธท่ี 21 กรกฏาคม พ.ศ.2564 
โดยมีประมาณการรายรับ 7,805,000 บาท จัดสรรเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็น
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก เปนงบประมาณ
รายจายประจําป รวมท้ังสิ้น 6,244,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน 
ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

                                                                 กองนโยบายและแผน 
                                                              1 ตุลาคม 2564 

 

ก 



 

สารบัญ  
  
 หนา 
  

คํานํา ก 

สาบัญ ข 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  ฃ-ง 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  จ-ซ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย  ฌ-ฏ 

แผนงานพ้ืนฐาน     

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี    

 

1 
 

6508000029 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 1 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

 

2  6506000014 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5  
คณะวิทยาการจัดการ    

 

3  6507000005 โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 

13 

 
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง    

 

4  6511000010 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี (งบ กศ.บป.) 

18 

 
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา    

 

5  6513000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพฒันานักศึกษาภาคพิเศษ 21  
สํานักงานอธิการบดี  กองพัฒนานักศึกษา    

 

6  6514000011 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป 24  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 

7  6515000006 พัฒนาสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 27 

8  6515000010 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 30 

 

ข 



เงินเดือนและ

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

6,244,000 - - 5,597,649 646,351 - - -

ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 692,130 - - 344,779 347,351 - - -

P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 692,130 - - 344,779 347,351 - - -

65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 692,130 - - 344,779 347,351 - -

คณะวิทยาการจัดการ 366,470 - - 103,970 262,500 - - -

  - 6507000005 โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 366,470 - - 103,970 262,500 - - -

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 169,220 - - 84,369 84,851 - - -

  - 6508000029 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 169,220 - - 84,369 84,851 - - -

กองบริการการศึกษา 156,440 - - 156,440 - - - -

  - 6513000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ 156,440 - - 156,440 - - - -

ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 5,551,870 - - 5,252,870 299,000 - - -

P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 5,151,870 - - 5,058,005 93,865 - - -

65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 5,151,870 - - 5,058,005 93,865 - - -

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 351,390 - - 257,525 93,865 - - -

  - 6506000014 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 351,390 - - 257,525 93,865 - - -

กองกลาง 4,680,480 - - 4,680,480 - - - -

  - 6511000010 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (งบ กศ.บป.) 4,680,480 - - 4,680,480 - - - -

กองพัฒนานักศึกษา 120,000 - - 120,000 - - - -

  - 6514000011 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป 120,000 - - 120,000 - - - -

P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 400,000 - - 194,865 205,135 - - -

65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด Smart University 400,000 - - 194,865 205,135 - - -

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 400,000 - - 194,865 205,135 - - -

  - 6515000006 พัฒนาสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 150,000 - - 150,000 - - - -

  - 6515000010 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 250,000 - - 44,865 205,135 - - -

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

***รวมทั้งสิ้น***

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)

จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ
หมวดรายจาย

ค



เงินเดือนและ

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

6,244,000 - - 5,597,649 646,351 - - -

P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 5,844,000 - - 5,402,784 441,216 - - -

P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 5,844,000 - - 5,402,784 441,216 - - -

65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 692,130 - - 344,779 347,351 - - -

6507000005 โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 366,470 - - 103,970 262,500 - - -

6508000029 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 169,220 - - 84,369 84,851 - - -

6513000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ 156,440 - - 156,440 - - - -

65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 5,151,870 - - 5,058,005 93,865 - -

6506000014 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 351,390 - - 257,525 93,865 - - -

6511000010 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (งบ กศ.บป.) 4,680,480 - - 4,680,480 - - - -

6514000011 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป 120,000 - - 120,000 - - - -

P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 400,000 - - 194,865 205,135 - - -

P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 400,000 - - 194,865 205,135 - - -

65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด Smart University 400,000 - - 194,865 205,135 - - -

6515000006 พัฒนาสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 150,000 - - 150,000 - - - -

6515000010 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 250,000 - - 44,865 205,135 - - -

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

***รวมทั้งสิ้น***

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)

จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ

หมวดรายจาย

ง



เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอย และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

-  89.65    10.35 -             -            100.00           

- -             -            6,244,000       

- -             -            6,244,000       

- -             -            6,244,000       

- -             -            6,244,000       

-  5,597,649   646,351 -             -            6,244,000       

- -             84,369 -                84,851    -        -             -            169,220          

- -             84,369 -                84,851    -        -             -            169,220          

1 1 6508000029 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. - -              84,369 -                  84,851    -         -              -             169,220          

- -              5,531,280 -                  561,500 -        -             -            6,074,780       

- -              257,525 -                    93,865 -        -             -            351,390          

2 1 6506000014 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - -               257,525 -                      93,865 -         -              -             351,390          

- -             103,970 -                262,500  -        -             -            366,470          

3 1 6507000005 โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ - -              103,970 -                  262,500   -         -              -             366,470          

- -             4,680,480 -                -        -        -             -            4,680,480       

4 1 6511000010 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (งบ กศ.บป.) - -              4,680,480 -                  -         -         -              -             4,680,480       

- -             156,440 -                -        -        -             -            156,440          

5 1 6513000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ - -              156,440 -                  -         -         -              -             156,440          

- -             120,000 -                -        -        -             -            120,000          

6 1 6514000011 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป - -              120,000 -                  -         -         -              -             120,000          

- -             194,865 -                205,135  -        -             -            400,000          

7 1 6515000006 พัฒนาสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) - -              150,000 -                  -         -         -              -             150,000          

8 2 6515000010 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) - -              44,865 -                  205,135   -         -              -             250,000          

สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา

สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 งบบุคลากร งบดําเนินงานยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

คณะวิทยาการจัดการ

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง

คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)

ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2565

จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต -โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ

ประเภทงบรายจาย

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

จ

 5,597,649   646,351

 5,597,649   646,351

 5,597,649   646,351

 5,597,649   646,351



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป.    
     รหัสโครงการ 6508000029 

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

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

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.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 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหกับผูท่ีมีงานทําและท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบัน
สังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาจากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัด
การศึกษาเพ่ือดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอน
ในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปน
เนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ
และวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จน
สามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ 
วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา กศ.บป. คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

2.เพ่ือใหมีวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาและฝกปฏิบัติ 
5. กลุมเปาหมาย นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือ,จัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 169,220.00 บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนรายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมรับบริการ รอยละ 90 

เชงิเวลา   
   1. รอยละที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักศึกษาผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
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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) 

302102020121 1. จัดซื้อวัสดุและจางทําเอกสารสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จางเหมาบริการ 20,000 บาท  
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 66369 บาท    
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84369 บาท 

84,369.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 29,369.00 

302102020231 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 4PORT 
VGA SPLITTER (350MHZ) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 4PORT VGA SPLITTER (350MHZ)  
จํานวน 8 ตัวๆละ 3638 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29104 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 4PORT VGA SPLITTER (350MHZ) ราคา 3638 
จํานวน 8 ตัว รวมเปนเงิน 29,104.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 29,104.00 บาท 

29,104.00 29,104.00 0.00 0.00 0.00 

302102020331 3. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 8-
PORT VGA SPLITTER 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 8-PORT VGA SPLITTER 1 ตัว เปนเงิน 
9416 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9416 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 8-PORT VGA SPLITTER ราคา 9416 จํานวน 1 ตัว รวม
เปนเงิน 9,416.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,416.00 บาท 

9,416.00 9,416.00 0.00 0.00 0.00 

302102020431 4. อุปกรณกระจายสัญญาณ  ATEN VGA 4 
IN/1 OUT 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   รายละเอียด : อุปกรณกระจายสัญญาณ  ATEN VGA 4 IN/1 OUT จํานวน 1 ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3959 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. อุปกรณกระจายสัญญาณ  ATEN VGA 4 IN/1 OUT ราคา 3959 จํานวน 1 ตัว รวมเปน
เงิน 3,959.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,959.00 บาท 

3,959.00 3,959.00 0.00 0.00 0.00 

302102020531 5. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 

   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21186 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42372 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 21186 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 42,372.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 42,372.00 บาท 

42,372.00 42,372.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 169,220.00  42,305.00   50,766.00   42,305.00   33,844.00  
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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. จัดซื้อวัสดุและจางทําเอกสาร
สําหรับการจัดการเรียนการสอนและ
ฝกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ 

คร้ัง 1.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 
4PORT VGA SPLITTER (350MHZ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

รายการ 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 8-
PORT VGA SPLITTER 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการที่
ดําเนินการจัดซื้อ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. อุปกรณกระจายสัญญาณ  ATEN 
VGA 4 IN/1 OUT 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ครุภัณฑที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

ช้ึน 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000014 

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

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

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏบัิติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

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

2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัดซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 351,390.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

เชิงคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

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

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.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) 
302106010121 1. เสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาวิชากฎหมาย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/65 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 7,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,200 บาท 

14,200.00 0.00 0.00 14,200.00 0.00 

302106010221 2. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรนิติศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 40,477 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,477 บาท 

40,477.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,477.00 

302106010321 3. การบรรยายทางรัฐประศาสนศาสตร 
 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

7,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

302106010421 4. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
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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) 

302106010521 5. บูรณาการการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/07/65 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท 

6,800.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 

302106010631 6. จัดซื้อตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก  
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น 
ผลิตจากแผนเหล็ก SPCC หนาไมตํ่ากวา 0.6 มม. พับข้ึนรูปทาวิศวกรรม 
บานเลื่อนกระจกแบบ 2 ประตู มือจับแบบฝง พรอมกุญแจล็อค 
แผนชั้นวางปรับระดับได 3 แผน 
ขนาดสินคา (กวาง*ลึก*สูง) 91.4*45.7*182.9 
ราคาตูละ 9,600 บาท จํานวน 5 ตู 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,500 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น ราคา 6900 จํานวน 7 ตู รวมเปนเงิน 
48,300.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 48,300.00 บาท 

48,300.00 48,300.00 0.00 0.00 0.00 

302106010731 7. จัดซื้อฉากก้ันหองครึ่งกระจกใสพรอมขา
ต้ังฉาก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใสพรอมขาต้ังฉาก 
ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใสกวาง 120 ซม สูง 120 ซม  
กระจกขัดลายพ้ืนที่สวนกระจกสูง 30 ซม มีขาต้ังฉาก 2 ชิ้น 
จํานวน 1 ชุด ราคา 6,920 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,920 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ฉากกั้นหองครึ่งกระจกใสพรอมขาต้ังฉาก ราคา 6,920 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 
6,920.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,920.00 บาท 

6,920.00 6,920.00 0.00 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) 

302106010831 8. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก   
ตูเหล็กบานเลื่อน ผลิตจากแผนเหล็ก SPCC  
ความหนาไมตํ่ากวา0.6 มม.  
เคลือบสารปองกันสนิม  
บานกระจกหนาไมนอยกวา 3 มม.  
แผนชั้นปรับระดับได 2 แผน ขนาด 88x40.7x88ซม.  
ราคาตูละ 3,600 บาท จํานวน 1 ตู 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ราคา 3600 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 3,600.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,600.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

302106010931 9. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก สําหรับ
คณะ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   รายละเอียด : ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกพรอมกุญแจล็อก  
แผนชั้นปรับระดับได ความหนาเหล็ก 0.6 มม. ขนาด 120x45x110   
ราคา 5,545 บาท จํานวน 1 ตู  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,545 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ราคา 5,545 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 5,545.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 5,545.00 บาท 
 
 
 
 
 
 

5,545.00 5,545.00 0.00 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) 

302106011031 10. จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 – 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   รายละเอียด : เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ราคา 4300 บาท จํานวน 1 เครื่อง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4300 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ ราคา 4300 จํานวน 1 เครื่อง รวม
เปนเงิน 4,300.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,300.00 บาท 
 
 
 
 
 
 

4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 

302106011121 11. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียน
สอน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 – 30/09/65 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 178,848 บาท 
คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
คาซอมบํารุง/คาเชารถ/เคาเบั้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและเครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/คา
หนังสือพิมพ/คา /คาของที่ระลึก/วัสดุ  
(ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 178,848 บาท 
 
 
 
 
 

178,848 41,250.00 34,800.00 70,100.00 32,698.00 
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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) 

302106011231 12. จัดซื้อโตะทํางาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด :  โตะทํางาน สีเซอรรี่-ดํา 
ผลิตจากไม Particle Board 
ท็อปโตะ หนา 25 มม. ปดขอบ PVC Edge 
เคลือบผวิ Melamine เรียบลื่น คุณสมบัติกันน้ํา ทนตอความรอน และรอยขีดขวน 
ลิ้นชักดานขวา 2 ชั้น พรอมกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด (Central Lock) 
กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกลอไนลอน แข็งแรง 
ลิ้นชักลางสามารถจัดเก็บแฟมแขวนได 
อุปกรณ Fitting คุณภาพจากเยอรมนี 
สี : เชอรรี่-ดํา 
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก X สง) : 120 x 60 x 75 ซม/ตัว 
จํานวน 4 ตว x 3,800 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,200 บาท 
 
 
รายการครุภัณฑ 
1. โตะทํางาน ราคา 3800 จํานวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 15,200.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,200.00 บาท 

15,200.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 

302106011331 13. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องสํารองไฟ 
ขนาดแบตเตอรรี่ไมนอยกวา 850 VA 
ระยะเวลาสํารองไฟไมนอยกวา 15 นาที   
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จํานวน 4 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสํารองไฟ ราคา 2,250 จํานวน 4 เครื่อง รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 10,000.00 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 351,390.00     
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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. เสริมทกัษะการเรียนรู
เพ่ือเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาวิชากฎหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. จัดซื้อวัสดุหลักสูตร
นิติศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุหลักสูตรนิติศาสตร คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. การบรรยายทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมบรรยายทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 
5. บูรณาการการเรียนการ
สอนกับศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินดกิจกรรม คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. จัดซื้อตูเอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อตูเอกสารเหล็กบานเลื่อน
กระจก จัดเก็บ 4 ชั้น 

ตู 5.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. จัดซื้อฉากก้ันหองครึ่ง
กระจกใสพรอมขาต้ังฉาก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส
พรอมขาต้ังฉาก 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ตู 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก สําหรับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ตู 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
10. จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. บริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียนสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมบริหารจัดการ
และสนับสนุนการเรียนสอน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

12. จัดซื้อโตะทํางาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะทํางาน ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
13. จัดซื้อโตะทํางาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะทํางาน ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค 
กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ    

     รหัสโครงการ 6507000005 
 

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 : 3.4 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 ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) จํานวน 1 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใช
วัสดุในการเรียนการสอน รวมท้ังตองจัดหาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติรวมท้ังรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาท้ังหมดในจํานวน 1 
หลักสูตร ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยผูสอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ 

2.เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาภาคกศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 
6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดซ้ือวัสดุฝกรายวิชา 

    2.จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑเพ่ือใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 366,470.00 บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1.นักศึกษา กศ.บป คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติ ภาคเรียน 3 

   2. 2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คร้ัง 1 
   3. 3.จัดซื้อครุภัณฑแท็ปเล็ต แบบที่ 2 เคร่ือง 5 
   4. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เคร่ือง 1 

   5. 5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล เคร่ือง 5 
   6. 6. จัดซื้อครภัุณฑเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เคร่ือง 9 
เชิงคุณภาพ    

   1. 1. มีวัสดุฝกสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป คน 548 
   2. 2. บุคลากรมีวัสดุที่ใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการตลอดป
การศึกษา 

คน 67 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักศึกษา กศ.บป. และบุคลากรในคณะมีวัสดุอุปกรณเ และครุภัณฑพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           นักศึกษามีวัสดุฝกใชในรายวิชาฝกปฏิบัติ ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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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) 

302102010121 1. 1. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 
2/2564,3/2564,1/2565 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : • คาวัสดุ 
คาวัสดุฝกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564,3/2564,1/2565 
นักศึกษา จํานวน 548x150 บาท = 82,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 82,200 บาท 

82,200.00 19,650.00 33,000.00 29,550.00 0.00 

302102010221 2. 2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : • คาวัสดุ 
คาวัสดุสํานักงาน 1 ครั้งๆละ 15,770 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,770บาท 

21,770.00 0.00 15,770.00 6,000.00 0.00 

302102010331 3. 3. จัดซื้อครุภัณฑแท็ปเล็ต แบบที่ 2 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : • คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑครุภัณฑแท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 5 เครื่องๆละ 20,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. 3. จัดซื้อครุภัณฑแท็ปเล็ต แบบที่ 2 ราคา 20,000 จํานวน 5 เครื่อง รวมเปน
เงิน 100,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 100,000.00 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

302102010431 4. 4. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : • คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 30,000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. 4. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ราคา 
30000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

302102010531 5. 5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 
 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : • คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 5เครื่องๆละ 
22,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท 
 

110,000.00 110,000.00 0.00 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) 

สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

รายการครุภัณฑ 
1. 5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล ราคา 
22000 จํานวน 5 เครื่อง รวมเปนเงิน 110,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 110,000.00 บาท 

302102010631 6. 6.จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : • คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 9 เครื่องๆละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2500 จํานวน 9 เครื่อง 
รวมเปนเงิน 22,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 22,500.00 บาท 

22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 366,470.00  91,617.50   109,941.00   91,617.50   73,294.00  
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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. 1. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 
2/2564,3/2564,1/2565 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ภาค กศ.บป คณะวิทยาการ
จัดการ มีวัสดุสําหรับรายวิชาฝก 

คน 131.00 220.00 197.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุฝก
สําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษาภาคกศ.บป 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

2. 2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุใช
ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนตลอดป 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 0.00 

3. 3. จัดซื้อครุภัณฑแท็ปเล็ต แบบที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ
ครุภัณฑแท็ปเล็ต แบบที่ 2 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. 4. จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ
ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. 5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ
ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. 6.จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อ
ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (งบ 
กศ.บป.)    
     รหัสโครงการ 6511000010 

 
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 : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกทั้งไดมีการนอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มาเปนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน ดังนั้นกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในฐานะหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยจึง
ขอเสนอจัดทําโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (งบ กศ.บป.) เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงตามภารกิจ 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพื่อพัฒนาและสนับสนนุการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

2.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3.เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 
 1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลยั 

2.สวนราชการ หนวยงาน และบุคคล ภายนอก 
6. วิธีการดําเนินงาน ดาํเนินการตามปกต ิ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พื้นที่ดําเนนิการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 4,680,480.00 บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

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

เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

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

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลติ) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           1.  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

2.  ผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 
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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) 

302106020121 1. คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา (กศ.บป.) 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามภาระงานหลัก/ภาระงานที่
ไดรับมอบหมาย  โดยเปนคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,199,980.00 บาท 

3,199,980.00 3,199,980.00 0.00 0.00 0.00 

302106020221 2. คาใชสอยและวัสดุ 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามภาระงานหลัก/ภาระงานที่
ไดรับมอบหมาย  โดยเปนคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท 

700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 

302106020322 3. คาสาธารณูปโภค 
 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค (คาน้ําประปา คาไฟฟา คาไปรษณีย และคา
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ)  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 780,500.00 บาท 

780,500.00 780,500.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 4,680,480.00  1,170,120.00  1,404,144.00   1,170,120.00   936,096.00  

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. คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา (กศ.บป.) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 500.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. คาใชสอยและวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 500.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ คน 500.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

20



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ    

     รหัสโครงการ 6513000002 
 

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 : 3.4 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) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดนั้น การจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรควรเนนท่ีผู เรียนเปนสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี
หลากหลาย และสอดคลองกับผูเรียนโดยในการจัดกระบวนการเรียนรูนั้น ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียนได
ศึกษาและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงจําเปนตองใชวัสดุเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงตองเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรูจน
สามารถนําไปประยุกตใชได ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดหาวัสดุและอุปกรณฺ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือวัสดุสําหรับพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 

1.ประสานงาน/วางแผนการดําเนินงาน 
2.จัดทํารายละเอียดรายวิชา/ผูลงทะเบียน/คํานวณคาวัสดุ 
3.จัดซ้ือวัสดุสําหรับพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
4.ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 156,440.00 บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาไดรับวัสดุสําหรับใชฝกในรายวิชาภาคปฏิบัติ ภาคเรียน 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจตอการรับบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมดําเนินการสําเร็จตามแผน รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. ผลการใชจายงบประมาณ รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 500 คน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ไดรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปมีประสิทธิภาพ 
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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) 

302102030121 1. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา ภาคพิเศษ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 150000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  156440 บาท 

156,440.00 31,440.00 100,000.00 25,000.00 0.00 

รวม 156,440.00  39,110.00   46,932.00   39,110.00   31,288.00  

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. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา ภาคพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาไดรับวัสดุสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาคเรียน 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจตอการรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา  เงินออน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป    

     รหัสโครงการ 6514000011 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

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

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดาน
ของการใหบริการทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธ
กิจหลักในการสงเสริมทางดานการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนั้น
สุขภาพท่ีดีเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทํากิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพในขณะท่ีนักศึกษาทํากิจกรรมอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการ
เจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดใหมีบุคลากรอยูประจําในการอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกนักศึกษาและจัดเตรียมยาและเวชภัณฑท่ีจําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูมาใช
บริการ ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใหบริการดานสุขภาพแกคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือสงเสริมการใหบริการดานสวัสดิการตางๆ ท้ังดานการรักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพอนามัยใหแกนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย   
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา กศ.บป คณาจารย เจาหนาท่ี 
6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 

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

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ที่เขารับบริการ คน 100 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 

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

302106030121 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ต.ค.64-30 ก.ย.65 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท 

90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

302106030221 2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1ต.ค.64-1 ก.ย.65 
สถานที่ดําเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 30,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 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. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อยาและเวชภัณฑ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุปฐมนิเทศนักศึกษา คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการรับบริการ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)    
     รหัสโครงการ 6515000006 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart 

University 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยาง
ชาญฉลาด Smart University 
    ผลผลิต/โครงการ :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาท่ี ในการจัดหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับระบบ
สารสนเทศ เปนศูนยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการ
ใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจดัการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการสอน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมี
ประสิทธิภาพดานสารสนเทศ  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือเปนแหลงความรูและมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย  
3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการทุกประเภท  

5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในท่ีเขามาใชบริการ 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือจัดหาหนังสือตําราวิชาการ  
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม รายการ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รายการ 1 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการทุก
ประเภท 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  
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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) 

303201010121 1. หนังสือตําราวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : หนังสือตําราวชิาการ จํานวน 30 เลม  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท 

150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

รวม 150,000.00  37,500.00   45,000.00   37,500.00   30,000.00  

 
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. หนังสือตําราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนังสือตําราวิชาการเพ่ิมข้ึน รายการ 10.00 10.00 10.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)    
     รหัสโครงการ 6515000010 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แผนปฏบัิติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart 

University 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยาง
ชาญฉลาด Smart University 
    ผลผลิต/โครงการ :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาที่ ในการจดัหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับระบบสารสนเทศ เปน
ศูนยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการใหบริการทางวิชาการทีมี
คุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart 
University & Green University) และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตอง
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐาน ที่เก่ียวกับการพัฒนาการสอนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 
เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมีประสิทธิภาพดานสารสนเทศ  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อสนับสนนุการใหบริการะบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทัว่ไป 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. ตูทิ้งขยะอันตราย 

    2. ตะแกรงคัดแยกขยะ 
    3. ตูหนังสือ  
    4. เคร่ืองสํารองไฟ 
    5. เคร่ืองสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 1 เสน  
    6. เคร่ืองอานบารโคดระบบหัวอานนแบบ 2-D imager 
    7.วัสดุ 
    8. คาสาธารณปูโภค  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พื้นที่ดําเนนิการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 8 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะวเวลาที่กําหนด กิจกรรม 8 
เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดําเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           การทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลติ) 
           มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน   
     ผลลัพธ (Outcome) 
           การทํางานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด
ประสิทธิภาพ 
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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) 

303201020131 1. ตูทิ้งขยะอันตราย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม  2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริกาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ตูทิ้งขยะอันตราย  
- พรอมหลังขา  
- ขนาด 100X60X200 cm. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12500 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ตูทิ้งขยะอันตราย ราคา 12500 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 12,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,500.00 บาท 

12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 

303201020231 2. ตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ชองทิ้ง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : รายละเอียด  
- .ขนาเ ไมนอยกวา 160X40X120 cm. 
- มีหลังคา  
2รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12900 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ชองทิ้ง ราคา 12900 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 
12,900.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,900.00 บาท 

12,900.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 

303201020331 3. ตูหนังสือ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

62,500.00 62,500.00 0.00 0.00 0.00 

303201020431 4. เครื่องสํารองไฟ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องสํารองไฟ  
- ขนาด 1200VA/650 watts 
- สํารองไฟได 5-30 นาที  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสํารองไฟ ราคา 4950 จํานวน 20 ตัว รวมเปนเงิน 99,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 99,000.00 บาท 

99,000.00 99,000.00 0.00 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) 

303201020531 5. เครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 1 
เสน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 
- ความเร็วในการสแกนบารโคัด 100 ครั้ง/นาที 
- ครวามเร็วในกาสแกนบารโคัด 100 ครั้ง/วินาที 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 1 เสน ราคา 3500 จํานวน 2 เครื่อง 
รวมเปนเงิน 7,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,000.00 บาท 

7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

303201020631 6. เครื่องอานบารโคดระบบหัวอานนแบบ 
2-D imager 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องอานบารโคดระบบหัวอานนแบบ 2-D imager 
 - หัวอาน แบบ 2D รองรับการอานบารโคัดทั้งแบบ 1 มิติ และ 2 มิติ 
- มี Port การเชื่อมตอ USB 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11235 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องอานบารโคดระบบหัวอานนแบบ 2-D imager ราคา 3745 จํานวน 3 
เครื่อง รวมเปนเงิน 11,235.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 11,235.00 บาท 

11,235.00 11,235.00 0.00 0.00 0.00 

303201020721 7. วัสดุ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ จํานวน 15 รายการ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36865 บาท  

36,865.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,865.00 

303201020822 8. คาสาธารณูปโภค 
 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค จํานวน 12 เดือน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8000บาท 

8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

รวม 250,000.00  62,500.00   75,000.00   62,500.00   50,000.00  
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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. ตูทิ้งขยะอันตราย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รายละเอียด 

ตู 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. ตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ชองทิ้ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตะแกรง
คัดแยกขยะ 4 ชองทิ้ง 

ตู 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ตูหนังสือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตูหนังสือ ตู 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. เครื่องสํารองไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง
สํารองไฟ 

ตัว 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอร
แบบ 1 เสน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง
สแกนบารโคดระบบเลเซอร
แบบ 1 เสน 

เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. เครื่องอานบารโคดระบบหัวอานน
แบบ 2-D imager 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องอาน
บารโคดระบบหัวอานนแบบ 2-
D imager 

เคร่ือง 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ รายการ 10.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจ 
รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คา
สาธารณูปโภค 

เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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