เล่มที่ 2 งบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)

65

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลมแผนการใชจาย

ก
คํานํา
แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2564 โดยมีประมาณ
การรายรับ 133,798,000 บาท จัดสรรเปนแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการ
จัด สรรงบประมาณ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรกระทรวง เป าหมายการให บ ริการกระทรวง กับ เป าหมาย
การใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก เปนงบประมาณรายจาย
ประจําป รวมทั้งสิ้น 107,038,400 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจาย
เงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร
ทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป

กองนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2564

ข
สารบัญ
หนา
คํานํา
ก
สาบัญ
ข
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ฃ-ง
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
จ-ซ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
ฌ-ฏ
แผนงานบุคากรภาครัฐ
รายการคาดําเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
1
6511000014 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
1
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
2
6504000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม
6
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
3
6503000004 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐโรงเรียนประถมสาธิต
11
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
4
6502000004 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิต
17
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี
5
6508000015 โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
21
6
6508000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
25
7
6508000027 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28
8
6508000028 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
33
9
6508000031 ฟสิกสวิชาการ
37
10 6501000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร
40

สารบัญ
หนา
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
11 6401000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 6506000007 สนับสนุนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
13 6506000008 สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14 6506000009 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15 6506000010 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
16 6506000011 ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
17 6506000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
18 6506000013 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
19 6507000006 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
20 6507000007 กาวแรกสูบัณฑิต สรางนักบริหารธุรกิจสูรั้วมหาวิทยาลัย ธํารงเอกลักษณ
ความเปนไทย
21 6507000008 สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการ
จัดการ
22 6507000009 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
23 6507000011 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการจัดการคณะวิทยาการ
จัดการ
24 6507000012 โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ
25 6507000013 บริหารจัดการศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

46
50
56
62
67
70
74
78
83
87
94
99
110
117
120

สารบัญ
หนา

26
27
28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
6511000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ
6511000002 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
6511000008 สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6511000013 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่กองกลางดูแลรับผิดชอบ
6511000015 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่งานบุคคลดูแลรับผิดชอบ
6511000016 โครงการบริหารจัดการกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
6512000003 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษา
6512000007 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
6512000011 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
6513000001 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
6513000003 พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6513000004 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนางานและการใหบริการ
6513000006 บริหารจัดการกองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
6514000001 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
6514000004 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
6514000005 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา
6514000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
6514000007 โครงการงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2565
6514000008 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
6514000009 สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
6514000010 โครงการใหคําปรึกษาแนะแนวและเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ
6514000012 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
6514000013 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

124
131
137
144
148
153
159
164
168
173
178
183
187
190
195
201
204
207
211
216
219
224
229

สารบัญ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
49 6515000007 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ)
50 6515000008 พัฒนาหองสมุดสีเขียว
51 6515000009 วิทยวิชาการ
52 6515000011 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)
หนวยตรวจสอบภายใน
53 6519000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
54 6504000002 สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม
55 6504000004 สนับสนุนการบริหารจัดการองคกร โรงเรียนสาธิตมัธยม
56 6504000005 สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
57 6503000002 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมสาธิต
58 6503000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
59 6502000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน (งบ บกศ.)
60 6502000003 โครงการพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และ
สรางการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันอยุธยาศึกษา
61 6517000001 โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
62 6516000001 บริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
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245
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267

273
283
291
296
302
309
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319

325

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
คณะวิทยาการจัดการ
- 6507000009 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- 6508000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กองบริการการศึกษา
- 6513000001 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
- 6514000007 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2565
65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- 6506000007 สนับสนุนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- 6506000009 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
- 6507000007 กาวแรกสูบัณฑิต สรางนักบริหารธุรกิจสูรั้วมหาวิทยาลัย ธํารงเอกลักษณความเปนไทย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- 6508000027 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- 6508000031 ฟสิกสวิชาการ

งบประมาณ
107,038,400
20,078,020
14,678,340
2,074,498
882,192
882,192
702,306
702,306
240,000
240,000
250,000
250,000
6,435,318
1,293,200
1,100,200
193,000
232,200
232,200
383,408
228,208
155,200

ฃ

หมวดรายจาย
เงินเดือนและ
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
14,974,200 17,123,900 70,457,344 4,008,256 474,700
- 19,434,249
643,771
- 14,034,569
643,771
- 2,074,498
882,192
882,192
702,306
702,306
240,000
240,000
250,000
250,000
- 6,435,318
- 1,293,200
- 1,100,200
193,000
232,200
232,200
383,408
228,208
155,200
-

ค

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กองพัฒนานักศึกษา
- 6514000012 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
- 6514000013 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6515000009 วิทยวิชาการ
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
คณะครุศาสตร
- 6501000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
- 6507000011 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการจัดการคณะวิทยาการจัดการ
- 6507000013 บริหารจัดการศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- 6508000015 โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- 6508000028 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- 6506000011 ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
- 6507000012 โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผน
- 6512000011 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร

งบประมาณ
4,477,310
954,410
3,522,900
49,200
49,200
3,571,441
2,344,455
2,344,455
572,656
502,656
70,000
654,330
654,330
268,000
268,000
268,000
1,426,800
194,000
194,000
32,800
32,800
1,200,000
1,200,000
88,096

เงินเดือนและ
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว
4,477,310
954,410
3,522,900
49,200
49,200
3,484,441
2,334,455
2,334,455
495,656
425,656
70,000
654,330
654,330
268,000
268,000
268,000
1,331,800
194,000
194,000
32,800
32,800
1,105,000
1,105,000
88,096

ครุภัณฑ
87,000
10,000
10,000
77,000
77,000
95,000
95,000
95,000
-

สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
-

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
คณะวิทยาการจัดการ
- 6507000008 สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- 6508000037 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
คณะวิทยาการจัดการ
- 6507000006 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเปนเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
- 6502000003 โครงการพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนประถมสาธิต
- 6503000002 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตมัธยม
- 6504000002 สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
- 6502000004 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนประถมสาธิต
- 6503000004 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐโรงเรียนประถมสาธิต

งบประมาณ
88,096
88,096
461,771
461,771
461,771
352,416
352,416
352,416
5,399,680
5,399,680
2,897,740
2,897,740
577,000
577,000
1,924,940
1,924,940
86,960,380
43,565,416
43,565,416
3,235,296
3,235,296
8,849,100
8,849,100

ฃ

หมวดรายจาย
เงินเดือนและ
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
88,096
88,096
461,771
461,771
461,771
352,416
352,416
352,416
- 5,399,680
- 5,399,680
- 2,897,740
- 2,897,740
577,000
577,000
- 1,924,940
- 1,924,940
14,974,200 17,123,900 51,023,095 3,364,485 474,700
14,974,200 17,123,900 11,467,316
14,974,200 17,123,900 11,467,316
- 2,828,280
407,016
- 2,828,280
407,016
- 5,746,700 3,102,400
- 5,746,700 3,102,400
-

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
- 6504000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม
กองกลาง
- 6511000014 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
65402 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green University
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6515000008 พัฒนาหองสมุดสีเขียว
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
- 6502000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน (งบ บกศ.)
โรงเรียนสาธิตมัธยม
- 6504000004 สนับสนุนการบริหารจัดการองคกร โรงเรียนสาธิตมัธยม
- 6504000005 สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน โรงเรียนสาธิตมัธยม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- 6506000010 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- 6506000013 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กองกลาง
- 6511000002 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
- 6511000008 สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- 6511000013 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่กองกลางดูแลรับผิดชอบ
- 6511000016 โครงการบริหารจัดการกองกลาง

งบประมาณ
13,947,620
13,947,620
17,533,400
17,533,400
38,881,704
20,000
20,000
20,000
28,750,454
1,261,164
1,261,164
7,124,140
719,336
6,404,804
563,790
130,000
433,790
15,708,735
4,318,365
873,300
9,317,070
1,200,000

ฅ

หมวดรายจาย
เงินเดือนและ
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
- 8,548,920 5,398,700
- 8,548,920 5,398,700
14,974,200
- 2,559,200
14,974,200
- 2,559,200
- 37,126,698 1,280,306 474,700
20,000
20,000
20,000
- 26,995,448 1,280,306 474,700
- 1,211,164
50,000
- 1,211,164
50,000
719,336
- 6,404,804
719,336
- 6,404,804
563,790
130,000
433,790
- 15,708,735
- 4,318,365
873,300
- 9,317,070
- 1,200,000
-

ฆ

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กองนโยบายและแผน
- 6512000003 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษา
- 6512000007 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
กองบริการการศึกษา
- 6513000003 พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
- 6513000004 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนางานและการใหบริการ
กองพัฒนานักศึกษา
- 6514000001 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
- 6514000004 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
- 6514000005 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา
- 6514000008 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
- 6514000009 สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
สถาบันอยุธยาศึกษา
- 6517000001 โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน
- 6519000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- 6506000008 สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- 6506000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กองกลาง
- 6511000015 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่งานบุคลรับผิดชอบ

งบประมาณ
435,000
200,000
235,000
1,571,205
1,477,705
93,500
1,407,800
140,000
892,630
125,170
200,000
50,000
523,620
523,620
155,000
155,000
3,566,050
1,224,600
927,600
297,000
1,869,360
1,869,360

เงินเดือนและ
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว
298,300
178,300
120,000
1,477,705
1,477,705
709,930
140,000
417,930
50,000
52,000
50,000
488,020
488,020
133,000
133,000
3,566,050
1,224,600
927,600
297,000
1,869,360
1,869,360

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
136,700
21,700
115,000
93,500
93,500
223,170 474,700
- 474,700
75,170
148,000
35,600
35,600
22,000
22,000
-

ง

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กองบริการการศึกษา
- 6513000006 บริหารจัดการกองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
- 6514000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- 6514000010 โครงการใหคําปรึกษาแนะแนวและเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
โรงเรียนประถมสาธิต
- 6503000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- 6516000001 บริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด Smart University
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6515000007 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ)
- 6515000011 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)
65403 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
กองกลาง
- 6511000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ

งบประมาณ
227,500
227,500
244,590
39,000
205,590
6,325,200
6,325,200
6,325,200
220,000
220,000
220,000
4,513,260
2,648,800
2,648,800
341,020
2,307,780
1,864,460
1,864,460
1,864,460

เงินเดือนและ
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว
227,500
227,500
244,590
39,000
205,590
6,325,200
6,325,200
6,325,200
220,000
220,000
220,000
2,429,081
564,621
564,621
341,020
223,601
1,864,460
1,864,460
1,864,460

ครุภัณฑ
2,084,179
2,084,179
2,084,179
2,084,179
-

สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
-

จ

สรุปงบประมาณรายจายงบเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ

***รวมทั้งสิ้น***

107,038,400
43,565,416
43,565,416
43,565,416
3,235,296
8,849,100
13,947,620
17,533,400
53,560,044
44,685,761
2,074,498
882,192
702,306
240,000
250,000
6,435,318
1,100,200
193,000
232,200
228,208
155,200
954,410
3,522,900
49,200

P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
6502000004 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิต
6503000004 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐโรงเรียนประถมสาธิต
6504000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม
6511000014 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
6507000009 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6508000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6513000001 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
6514000007 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2565
65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6506000007 สนับสนุนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6506000009 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6507000007 กาวแรกสูบัณฑิต สรางนักบริหารธุรกิจสูรั้วมหาวิทยาลัย ธํารงเอกลักษณความเปนไทย
6508000027 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6508000031 ฟสิกสวิชาการ
6514000012 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
6514000013 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6515000009 วิทยวิชาการ

เงินเดือน
และคาจาง คาจางชั่วคราว
14,974,200 17,123,900
14,974,200 17,123,900
14,974,200 17,123,900
14,974,200 17,123,900
- 2,828,280
- 5,746,700
- 8,548,920
14,974,200
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
70,457,344 4,008,256 474,700
11,467,316
11,467,316
11,467,316
407,016
3,102,400
5,398,700
2,559,200
51,161,267 1,924,077 474,700
42,843,755 1,367,306 474,700
2,074,498
882,192
702,306
240,000
250,000
6,435,318
1,100,200
193,000
232,200
228,208
155,200
954,410
3,522,900
49,200
-

สรุปงบประมาณรายจายงบเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
65402 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green University
6515000008 พัฒนาหองสมุดสีเขียว
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
6501000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร
6502000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน (งบ บกศ.)
6504000004 สนับสนุนการบริหารจัดการองคกร โรงเรียนสาธิตมัธยม
6504000005 สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน โรงเรียนสาธิตมัธยม
6506000010 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6506000013 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6507000011 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการจัดการคณะวิทยาการจัดการ
6507000013 บริหารจัดการศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
6508000015 โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6511000002 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
6511000008 สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6511000013 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่กองกลางดูแลรับผิดชอบ
6511000016 โครงการบริหารจัดการกองกลาง
6512000003 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษา
6512000007 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
6513000003 พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6513000004 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนางานและการใหบริการ
6514000001 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
6514000004 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
6514000005 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา
6514000008 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา

งบประมาณ
20,000
20,000
32,321,895
2,344,455
1,261,164
719,336
6,404,804
130,000
433,790
502,656
70,000
654,330
4,318,365
873,300
9,317,070
1,200,000
200,000
235,000
1,477,705
93,500
140,000
892,630
125,170
200,000

ฉ
หมวดรายจาย
เงินเดือน
และคาจาง คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
20,000
20,000
- 30,479,889 1,367,306 474,700
- 2,334,455
10,000
- 1,211,164
50,000
719,336
- 6,404,804
130,000
433,790
425,656
77,000
70,000
654,330
- 4,318,365
873,300
- 9,317,070
- 1,200,000
178,300
21,700
120,000
115,000
- 1,477,705
93,500
140,000
417,930
- 474,700
50,000
75,170
52,000
148,000
-

ช

สรุปงบประมาณรายจายงบเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
6514000009 สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
6517000001 โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
6519000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
6506000008 สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6506000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6508000028 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6511000015 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่งานบุคลรับผิดชอบ
6513000006 บริหารจัดการกองบริการการศึกษา
6514000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
6514000010 โครงการใหคําปรึกษาแนะแนวและเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ
P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
6506000011 ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6507000012 โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ
6512000011 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
6507000008 สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
6503000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต
6508000037 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
6507000006 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6516000001 บริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ
50,000
523,620
155,000
3,834,050
927,600
297,000
268,000
1,869,360
227,500
39,000
205,590
8,874,283
1,426,800
194,000
32,800
1,200,000
88,096
88,096
6,786,971
6,325,200
461,771
572,416
352,416
220,000

เงินเดือน
และคาจาง คาจางชั่วคราว
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว
50,000
488,020
133,000
3,834,050
927,600
297,000
268,000
1,869,360
227,500
39,000
205,590
8,317,512
1,331,800
194,000
32,800
1,105,000
88,096
88,096
6,325,200
6,325,200
572,416
352,416
220,000

ครุภัณฑ
35,600
22,000
556,771
95,000
95,000
461,771
461,771
-

สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
-

ซ

สรุปงบประมาณรายจายงบเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด Smart University
6515000007 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ)
6515000011 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)
65403 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
6511000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ
P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเปนเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6502000003 โครงการพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
6503000002 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมสาธิต
6504000002 สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม

งบประมาณ
4,513,260
4,513,260
2,648,800
341,020
2,307,780
1,864,460
1,864,460
5,399,680
5,399,680
5,399,680
2,897,740
577,000
1,924,940

เงินเดือน
และคาจาง คาจางชั่วคราว
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
2,429,081 2,084,179
2,429,081 2,084,179
564,621 2,084,179
341,020
223,601 2,084,179
1,864,460
1,864,460
5,399,680
5,399,680
5,399,680
2,897,740
577,000
1,924,940
-

แผนการใช้จ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานบุคากรภาครัฐ
รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
สานักงานอธิการบดี กองกลาง
1 1 6511000014 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
2 1 6504000003 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
3 1 6503000004 โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐโรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
4 1 6502000004 โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิต
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
5 1 6508000015 โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2 6508000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 3 6508000027 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 4 6508000028 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 5 6508000031 ฟิสิกส์วิชาการ
10 6 6508000037 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน

ฌ

107,038,400
ประเภทงบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น
เงินเดือนและค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
13.99
16.00
65.82
3.74
0.44
100.00
14,974,200 17,123,900
70,457,344 4,008,256 474,700
107,038,400
14,974,200 17,123,900
11,467,316
43,565,416
14,974,200 17,123,900
11,467,316
43,565,416
14,974,200 17,123,900
11,467,316
43,565,416
14,974,200 17,123,900
11,467,316
43,565,416
14,974,200 17,123,900
11,467,316
43,565,416
14,974,200
2,559,200
17,533,400
17,533,400
14,974,200
2,559,200
8,548,920
5,398,700
13,947,620
13,947,620
8,548,920
5,398,700
5,746,700
3,102,400
8,849,100
8,849,100
5,746,700
3,102,400
2,828,280
407,016
3,235,296
3,235,296
2,828,280
407,016
58,990,028 4,008,256 474,700
63,472,984
58,282,008 3,972,656 474,700
62,729,364
58,282,008 3,972,656 474,700
62,729,364
58,282,008 3,972,656 474,700
62,729,364
2,008,044 461,771
2,469,815
2,008,044 461,771
2,469,815
654,330
654,330
702,306
702,306
228,208
228,208
268,000
268,000
155,200
155,200
461,771
461,771
-

ญ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
11 1 6501000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 1 6506000007 สนับสนุนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 2 6506000008 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 3 6506000009 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 4 6506000010 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 5 6506000011 ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 6 6506000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 7 6506000013 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
19 1 6507000006 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
20 2 6507000007 ก้าวแรกสู่บัณฑิต สร้างนักบริหารธุรกิจสู่รั้วมหาวิทยาลัย ธารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
21 3 6507000008 ส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
22 4 6507000009 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
23 5 6507000011 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการจัดการคณะวิทยาการจัดการ
24 6 6507000012 โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตกิ าร
25 7 6507000013 บริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
สานักงานอธิการบดี กองกลาง
26 1 6511000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิตกิ าร
27 2 6511000002 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
28 3 6511000008 สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
29 4 6511000013 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในส่วนที่กองกลางดูแลรับผิดชอบ
30 5 6511000015 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในส่วนที่งานบุคคลดูแลรับผิดชอบ
31 6 6511000016 โครงการบริหารจัดการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
32 1 6512000003 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา
33 2 6512000007 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
34 3 6512000011 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบบุคลากร
-

-

ประเภทงบรายจ่าย
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
36,933,116 2,741,549 474,700
2,334,455
10,000
2,334,455
10,000
3,275,590
1,100,200
927,600
170,000
130,000
194,000
297,000
456,790
2,083,360
77,000
352,416
232,200
88,096
882,192
425,656
77,000
32,800
70,000
19,442,555
1,864,460
4,318,365
873,300
9,317,070
1,869,360
1,200,000
1,403,300 231,700
178,300
21,700
120,000
115,000
1,105,000
95,000
-

รวมทั้งสิ้น
40,149,365
2,344,455
2,344,455
3,275,590
1,100,200
927,600
170,000
130,000
194,000
297,000
456,790
2,160,360
352,416
232,200
88,096
882,192
502,656
32,800
70,000
19,442,555
1,864,460
4,318,365
873,300
9,317,070
1,869,360
1,200,000
1,635,000
200,000
235,000
1,200,000

ฎ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
สานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
35 1 6513000001 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
36 2 6513000003 พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
37 3 6513000004 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ
38 4 6513000006 บริหารจัดการกองบริการการศึกษา
สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
39 1 6514000001 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
40 2 6514000004 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
41 3 6514000005 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา
42 4 6514000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน
43 5 6514000007 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ.2565
44 6 6514000008 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
45 7 6514000009 ส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
46 8 6514000010 โครงการให้คาปรึกษาแนะแนวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
47 9 6514000012 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
48 10 6514000013 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
49 1 6515000007 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ)
50 2 6515000008 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว
51 3 6515000009 วิทยวิชาการ
52 4 6515000011 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)
หน่วยตรวจสอบภายใน
53 1 6519000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
54 1 6504000002 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม
55 2 6504000004 สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โรงเรียนสาธิตมัธยม
56 3 6504000005 สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
57 1 6503000002 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนประถมสาธิต
58 2 6503000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต

งบบุคลากร
-

-

ประเภทงบรายจ่าย
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
1,945,205
93,500
240,000
1,477,705
93,500
227,500
5,681,830 223,170 474,700
140,000
417,930
474,700
50,000
75,170
39,000
250,000
52,000
148,000
50,000
205,590
954,410
3,522,900
633,821 2,084,179
341,020
20,000
49,200
223,601 2,084,179
133,000
22,000
133,000
22,000
19,340,848 769,336
8,329,744 719,336
1,924,940
719,336
6,404,804
6,902,200
577,000
6,325,200
-

รวมทั้งสิ้น
2,038,705
240,000
1,477,705
93,500
227,500
6,379,700
140,000
892,630
125,170
39,000
250,000
200,000
50,000
205,590
954,410
3,522,900
2,718,000
341,020
20,000
49,200
2,307,780
155,000
155,000
20,110,184
9,049,080
1,924,940
719,336
6,404,804
6,902,200
577,000
6,325,200

ฏ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
59 1 6502000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน (งบ บกศ.)
60 2 6502000003 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันอยุธยาศึกษา
61 1 6517000001 โครงการบริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
62 1 6516000001 บริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบบุคลากร
-

-

ประเภทงบรายจ่าย
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
4,108,904
50,000
1,211,164
50,000
2,897,740
488,020
35,600
488,020
35,600
488,020
35,600
488,020
35,600
488,020
35,600
488,020
35,600
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
-

-

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
-

รวมทั้งสิ้น
4,158,904
1,261,164
2,897,740
523,620
523,620
523,620
523,620
523,620
523,620
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000

1

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
รหัสโครงการ 6511000014
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนแกบุคลากรรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
6. วิธีการดําเนินงาน จายเปนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 17,533,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรภาครัฐในสงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมทีส่ ามารถดําเนินไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายเปนไปตามโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

630

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
จํานวน ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
จํานวน ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา

2
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย

แผนการปฏิบัติงาน

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201101040111

1. เงินเดือนและคาจางประจําสายวิชาการ
5 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
2. เงินเดือนและคาจางประจําสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 106 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
3. คาเบี้ยประกันสังคมเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา จํานวน 106 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2564
4. คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 5 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
5. คาเชาบาน ลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 5 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
6. คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 12 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/25645
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. คาธรรมเนียมสําหรับการจางลูกจาง
ชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 12 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

เงินเดือน
รายละเอียด : อาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 5 อัตรา
อัตราเงินคาจางเดือนละ 22,490 บาท จํานวน 12 เดือน รวม 1,349,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1349400 บาท
เงินเดือน
รายละเอียด : คาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 106 อัตรา จํานวน
13624800 บาท รวม 13624800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13624800 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาเบี้ยประกันสังคม เจาหนาที่ประจําตามสัญญา 106 อัตรา
จํานวนเงิน 682560 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 682560 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 5
อัตรา จํานวนเงิน 45000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาเชาบาน ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 5 อัตรา
อัตราเดือนละ 8000 บาท จํานวน 12 เดือน รวม 480000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 480000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 12 อัตรา
1. จํานวน 10 อัตรา อัตราละ 22490 บาท จํานวนเงิน 224900 บาท
2. จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 23370 บาท จํานวน 46740 บาท
รวม 271640 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 271640 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาธรรมเนียมสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวตางประเทศ
ประเทศ จํานวน 12 อัตรา อัตราละ 5000 บาท รวม 60000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 บาท

201101040211

201101040321

201101040421

201101040521

201101040621

201101040721

1,349,400.00

337,350.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
337,350.00

337,350.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)
337,350.00

13,624,800.00

3,406,200.00

3,406,200.00

3,406,200.00

3,406,200.00

682,560.00

170,640.00

170,640.00

170,640.00

170,640.00

45,000.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

480,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

271,640.00

67,910.00

67,910.00

67,910.00

67,910.00

60,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

4
แผนการปฏิบัติงาน

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201101040821

8. คาวิชาชีพวิศวกร (กว.)
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
9. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา จํานวน 133 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. คาสนับสนุนการทําผลงานเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน จํานวน
30 ราย

201101040921

201101041021

300,000.00

75,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
75,000.00

420,000.00

420,000.00

300,000.00

รวม 17,533,400.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาวิชาชีพวิศวกร (กว.)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : เงินเพิ่มพิเศษสําหรับเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 133 อัตรา
รวมเงินงบ บกศ จํานวน 106 อัตรา
รวมโรงเรียนสาธิต 3 โรงเรียน และที่จางดวยเงินรับฝาก จํานวน 27 อัตรา
จํานวนเงิน 420000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 420000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาสนับสนุนการทําผลงานเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน จํานวน 30 ราย รายละ 10000 บาท รวมจํานวน 300000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

75,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)
75,000.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

4,383,350.00

,260,020.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

4,383,350.00

,506,680.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. เงินเดือนและคาจางประจําสายวิชาการ 5 อัตรา
2. เงินเดือนและคาจางประจําสายสนับสนุนวิชาการ 106 อัตรา
3. คาเบี้ยประกันสังคมเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 106 อัตรา
4. คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 5 อัตรา
5. คาเชาบาน ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 5 อัตรา
6. คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 12 อัตรา
7. คาธรรมเนียมสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
จํานวน 12 อัตรา
8. คาวิชาชีพวิศวกร (กว.)
9. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับเจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 133
อัตรา
10. คาสนับสนุนการทําผลงานเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน จํานวน 30 ราย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
630.00
21.25
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม
รหัสโครงการ 6504000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชือ่ โครงการหลัก : 65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ประเภทโครงการ [ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
3. หลักการและเหตุผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนกําลังสําคัญหลักของการพัฒนาการศึกษา เปนผูที่ใหการ
สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน เพิ่มการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงจําเปนตองประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดี หมั่นฝกฝนและพัฒนาตนอยูเสมอ ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมัธยม
ไดเห็นถึงความสําคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงไดจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนครูและ
บุคลากรใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ และมีความมั่งคงในอาชีพ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเกิดความมั่นคง
2. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา
3. สามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และสงผลตอ คุณภาพผูเรียนโดยรวม
5. กลุมเปาหมาย
1. จํานวนครูโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 27 คน
2. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 2 คน
3. จํานวนคนงาน จํานวน 6 คน
4. จํานวนผูบริหารโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 5 คน
5. จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 13,938,020.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. 1. จํานวนครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
2. 2. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา
3. 3. จํานวนคนงาน
4. 4. จํานวนผูบริหารโรงเรียน
5. 5. จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
1. 1. บุคลากรมีศักยภาพในการทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
2. 2. บุคลากรมีความรูความสามารถในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
เชิงเวลา
1. 1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. 1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางบุคลากร จํานวน 36 คนตอป
2. 2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 35 คนตอป
3. 3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินประจําตําแหนง จํานวน 5 คนตอป
4. 5. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาเหมาบริการคาสอนอาจารยตางประเทศ
5. 6. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6. 7. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินคาสวัสดิการบุคลากร
7. 8. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางชั่วคราวพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คนตอป
8. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสนับสนุนดานการสอนและสนับสนุนคุณภาพชีวิตบุคลากร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
คน
คน
คน

27
3
6
5
2

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,047,320
302,400
420,000
1,102,000
81,500
100,800
492,000
3,392,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนภาครัฐ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มความสามารถ
ผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความมั่นคงในสายอาชีพ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201101030112

1. กิจกรรมที่ 1 คาจางชั่วคราว
บุคลากรภาครัฐ
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

201101030221

201101030321

2. กิจกรรมที่ 2 คาใชจายสมทบ
ประกันสังคม
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
3. กิจกรรมที่ 3 คาตอบแทนเงิน
ประจําตําแหนง
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : • คาจางชั่วคราว
- คาจางชั่วคราวครู จํานวน 1 คนๆละ 28,710 บาท/เดือน เปนเงิน 344,520 บาท
- คาจางชั่วคราวครู จํานวน 1 คนๆละ 28,210 บาท/เดือน เปนเงิน 338,520 บาท
- คาจางชั่วคราวครู จํานวน 1 คนๆละ 27,210 บาท/เดือน เปนเงิน 326,520 บาท
- คาจางชั่วคราวครู จํานวน 1 คนๆละ 22,000 บาท/เดือน เปนเงิน 264,000 บาท
- คาจางชั่วคราวครู จํานวน 2 คนๆละ 20,740 บาท/เดือน เปนเงิน 497,760 บาท
- คาจางชั่วคราวครู จํานวน 1 คนๆละ 20,000 บาท/เดือน เปนเงิน 240,000 บาท
- คาจางชั่วคราวครู จํานวน 20 คนๆละ 19,500 บาท/เดือน เปนเงิน 4,680,000 บาท
- คาจางชั่วคราวเจาหนาที่ จํานวน 1 คนๆละ 20,000 บาท/เดือน เปนเงิน 240,000 บาท
- คาจางชั่วคราวเจาหนาที่ จํานวน 2 คนๆละ 19,500 บาท/เดือน เปนเงิน 468,000 บาท
- คาจางชั่วคราวคนงาน จํานวน 6 คนคนๆละ 9,000 บาท/เดือน เปนเงิน 648,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8047320.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 30 คนๆละ 9,000 บาท/ป เปนเงิน 270,000 บาท
- เงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 6 คนๆละ 5,400 บาท/ป เปนเงิน 32,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 302,400 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 คน จํานวน 12 เดือนๆละ 11,200 บาท
(ไมใชขาราชการ)
- คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 คน จํานวน 12 เดือนๆละ 5600
บาท (ขาราชการ)
- คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 คน จํานวน 12 เดือนๆละ 11,200
บาท (ไมใชขาราชการ)
- คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 2 คน จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

8,047,320.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
2,011,830.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
2,011,830.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
2,011,830.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
2,011,830.00

302,400.00

75,600.00

75,600.00

75,600.00

75,600.00

420,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

201101030421

4. กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนดาน
การสอนและสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
5. กิจกรรมที่ 5 เหมาบริการคา
สอนอาจารยตางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 -ก.ย.65
6. กิจกรรมที่ 6 พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาจาง สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- คาสอนอาจารยพิเศษ จํานวนรวม 5,700 คาบๆละ 500 บาท
- คาสอนอาจารยมหาวิทยาลัย จํานวนรวม 2,320 คาบๆละ 200 บาท
2.คาตอบแทนจางเจาหนาที่วันเสาร - อาทิตย
- จํานวน 4 คนๆละ 250 บาท เปนเวลา 78 วัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,392,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาใชสอย
- เหมาคาจางสอนอาจารยภาษาตางประเทศ จํานวนรวม 1,160 คาบๆละ 950 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,102,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- สงเสริมและพัฒนาทักษะดานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี จํานวน 3 คนๆละ
2,500 บาท
- สงเสริมและพัฒนาทักษะดานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต่ํากวาป.ตรี จํานวน 6 คนๆ
ละ 1,500 บาท
- สงเสริมและพัฒนาทักษะดานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 26 คนๆละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 81,500 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนเงินสวัสดิการบุคลากร จํานวน 30 คนๆละ 3,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
- คาตอบแทนเงินสวัสดิการบุคลากร จํานวน 6 คนๆละ 1,800 บาท เปนเงิน 10,800 บาท

201101030521

201101030621

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65

201101030721

201101030812

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
7. กิจกรรมที่ 7 คาสวัสดิการ
บุคลากร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
8. กิจกรรมที่ 8 คาจางชั่วคราว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,800 บาท
คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : • คาจางชั่วคราว
- คาจางชั่วคราวพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คนๆละ 20,900 บาท/เดือน เปนเงิน 501,600 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

3,392,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
807,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
807,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
627,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,149,200.00

1,102,000.00

285,000.00

285,000.00

186,200.00

345,800.00

81,500.00

11,000.00

30,000.00

20,250.00

20,250.00

100,800.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

501,600.00

125,400.00

125,400.00

125,400.00

125,400.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 501,600 บาท

รวม 13,938,020

3,486,905.00 4,183,806.00

3,486,905.00 2,790,004.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 คาจางชั่วคราว
บุคลากรภาครัฐ

2. กิจกรรมที่ 2 คาใชจายสมทบ
ประกันสังคม

3. กิจกรรมที่ 3 คาตอบแทนเงิน
ประจําตําแหนง

4. กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนดานการ
สอนและสนับสนุนคุณภาพชีวิต
บุคลากร

5. กิจกรรมที่ 5 เหมาบริการคาสอน
อาจารยตางประเทศ

6. กิจกรรมที่ 6 พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

7. กิจกรรมที่ 7 คาสวัสดิการบุคลากร

8. กิจกรรมที่ 8 คาจางชั่วคราว
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูบริหารที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

36.00

36.00

36.00

36.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

5.00

5.00

5.00

5.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

7.00

6.00

9.00

9.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

3.00

3.00

3.00

3.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

35.00

35.00

35.00

35.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

36.00

36.00

36.00

36.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

2.00

2.00

2.00

2.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

36.00

36.00

36.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปยะ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

มีอนันต

36.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชื่อโครงการ โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐโรงเรียนประถมสาธิต
รหัสโครงการ 6503000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
ครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาถือ เป น หั ว ใจสํ าคัญ ของการพั ฒ นาการศึกษา เป น ผูที่ให การ
สงเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของ
สถานศึกษา ครูและบุ คลากรทางการศึกษาจําเป น ตองหมั่น ฝกฝนและพั ฒ นาตนเองอยูเสมอ มีการ
แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ อีกทั้งตองเพิ่มพูนประสบการณในการเรียนรู จากแหลงเรียนรู
ต าง ๆ ทั้ งในและนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให รู เท าทั น กั บ กระแสโลกาภิ วั ฒ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา ประกอบกับ สถานศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมครูและบุ คลากรทางการศึกษาให มี
คุณภาพ สูมาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเปนการเสริมสรางใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒ นาในวิชาชีพ อีกทั้งเปนการสรางขวัญ กําลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเปนเอกภาพของ
องคกร และสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ องคกร ตอไป
4. วัตถุประสงค
ครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาถือ เป น หั ว ใจสํ าคัญ ของการพั ฒ นาการศึกษา เป น ผูที่ให การ
สงเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของ
สถานศึกษา ครูและบุ คลากรทางการศึกษาจําเป น ตองหมั่น ฝกฝนและพัฒ นาตนเองอยูเสมอ มีการ
แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ อีกทั้งตองเพิ่มพูนประสบการณในการเรียนรู จากแหลงเรียนรู
ต าง ๆ ทั้ งในและนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให รู เท าทั น กั บ กระแสโลกาภิ วั ฒ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา ประกอบกับ สถานศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมครูและบุคลากรทางการศึ กษาให มี
คุณภาพ สูมาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเปนการเสริมสรางใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒ นาในวิชาชีพ อีกทั้งเปนการสรางขวัญ กําลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเปนเอกภาพของ
องคกร และสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ องคกร ตอไป
5. กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหารโรงเรียน (ผูอํานวยการโรงเรียน, รองผูอํานวยการโรงเรียน, ผูชว ยผูอํานวยการ
โรงเรียน) จํานวน 5 คน
2. ครูโรงเรียนสาธิต (ประจําโรงเรียนประถมสาธิต) จํานวน 19 คน
3. เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 คน
4. เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (คนงาน) จํานวน 4 คน
5. เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (ผูรักษาความปลอดภัย) จํานวน 2 คน
6. ครูชาวตางชาติ จํานวน 2 คน
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 8,849,100.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูบริหารโรงเรียน (ผูอํานวยการโรงเรียน, รองผูอํานวยการโรงเรียน, ผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียน)
2. จํานวนครูโรงเรียนประถมสาธิต
3. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
4. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา (คนงาน)
5. จํานวนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา (ผูรักษาความปลอดภัย)
6. จํานวนครูชาวตางชาติ
เชิงคุณภาพ
1. ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
2. ครูมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ พัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณโดยเฉลี่ยนของคาจางบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 26 คน ตอป
2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 22 คน ตอป
3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางครูชาวตางชาติ จํานวน 1 คน ตอป
4. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสมทบประกันสังคม 5% ของครูชาวตางชาติ จํานวน 1 คน ตอป
5. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสวัสดิการครูชาวตางชาติ ตอป
6. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการพัฒนาการเรียนการสอน (วิทยากรชาวตางประเทศ) ตอป
7. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการพัฒนาการเรียนการสอน (จางเหมาบริการครูชาวตางประเทศ) ตอป
8. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางอาจารยพิเศษ ตอป
9. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการสนับสนุนบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต ตอป
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

5

คน
คน
คน
คน
คน

19
1
4
2
2

รอยละ

100

รอยละ
รอยละ

85
100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,326,700
190,800
420,000
9,000
35,000
1,440,000
900,000
200,000
327,600

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

ชื่อกิจกรรมยอย

201101020112

1. กิจกรรมที่ 1 คาจางบุคลากรโรงเรียน
ประถมสาธิต
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565

201101020221

2. กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบประกันสังคม 5%
ของครูโรงเรียนประถมสาธิต และเจาหนาที่
ประจําตามสัญญา
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
3. กิจกรรมที่ 3 คาจางครูชาวตางชาติ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
4. กิจกรรมที่ 4 เงินสมทบประกันสังคม 5%
ของครูชาวตางชาติ

201101020312

201101020421

201101020521

201101020621

5. กิจกรรมที่ 5 สวัสดิการครูชาวตางชาติ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
6. กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอน
(วิทยากรชาวตางประเทศ)
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : คาจางชั่วคราว
เงินเดือนบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต
เงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต จํานวน 19 คน
เงินเดือนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 7 คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,326,700 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
เงินสมทบประกันสังคม 5% ของครูโรงเรียนประถมสาธิต และเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา จํานวน 22 คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190,800 บาท

5,326,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
1,331,675.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
1,331,675.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
1,331,675.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,331,675.00

190,800.00

47,700.00

47,700.00

47,700.00

47,700.00

คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : คาจางชั่วคราว
เงินเดือนครูชาวตางชาติ จํานวน 1 คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
เงินสมทบประกันสังคม 5% ของครูชาวตางชาติ จํานวน 1 คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
เงินสวัสดิการตามสัญญาจางงานครูชาวตางชาติ จํานวน 1 เดือน จํานวน 1 คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนครูผูสอน (วิทยากรชาวตางประเทศ) จํานวน 10 เดือน ชั่วโมงละ
1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

420,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

9,000.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

35,000.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

1,440,000.00

288,000.00

432,000.00

288,000.00

432,000.00
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รหัส 12 หลัก
201101020721

201101020821

201101020921

ชื่อกิจกรรมยอย
7. กิจกรรมที่ 7 พัฒนาการเรียนการสอน
(จางเหมาบริการครูชาวตางประเทศ)
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 21564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
8. กิจกรรมที่ 8 คาจางอาจารยพิเศษ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
9. กิจกรรมที่ 9 สนันสนุนบริหารจัดการ
โรงเรียนประถมสาธิต
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนครูผูสอนชาวตางประเทศ จํานวน 2 คน จํานวน 10 เดือน ๆ ละ
45,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
1. คาตอบแทนผูสอน ชั่วโมงละ 200 บาท จํานวน 3 คน
2. คาตอบแทนผูสอน ชั่วโมงละ 500 บาท จํานวน 1 คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
1. เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 1 คน 12 เดือน
ๆ ละ 11,200 บาท เปนเงิน 134,400 บาท
2. เงินประจําตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 1 คน 12
เดือน ๆ ละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท
3. เงินประจําตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 3 คน ๆ ละ 3,500
บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 126,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 327,600 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

900,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
180,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
270,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
180,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
270,000.00

200,000.00

40,000.00

60,000.00

40,000.00

60,000.00

327,600.00

81,900.00

81,900.00

81,900.00

81,900.00

8,849,100.00 2,212,275.00 2,654,730.00

2,212,275.00 1,769,820.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 คาจางบุคลากร
โรงเรียนประถมสาธิต
2. กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบ
ประกันสังคม 5% ของครูโรงเรียน
ประถมสาธิต และเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา
3. กิจกรรมที่ 3 คาจางครูชาวตางชาติ
4. กิจกรรมที่ 4 เงินสมทบ
ประกันสังคม 5% ของครูชาวตางชาติ
5. กิจกรรมที่ 5 สวัสดิการครู
ชาวตางชาติ
6. กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการ
สอน (วิทยากรชาวตางประเทศ)
7. กิจกรรมที่ 7 พัฒนาการเรียนการ
สอน (จางเหมาบริการครูชาว
ตางประเทศ)
8. กิจกรรมที่ 8 คาจางอาจารยพิเศษ
9. กิจกรรมที่ 9 สนันสนุนบริหาร
จัดการโรงเรียนประถมสาธิต

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูโรงเรียน
ประถมสาธิตและเจาหนาที่ประจําตามสัญญา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูโรงเรียน
ประถมสาธิตและเจาหนาที่ประจําตามสัญญา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูชาวตางชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูชาวตางชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูชาวตางชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ตอง
ดําเนินการจายคาตอบแทนวิทยากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครูชาว
ตางประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูบริหารโรงเรียน
ประถมสาธิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

22.00

22.00

22.00

22.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน
รอยละ

1.00
100.00

1.00
100.00

1.00
100.00

1.00
100.00

คน
รอยละ

1.00
100.00

1.00
100.00

1.00
100.00

1.00
100.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
100.00

0.00
0.00

ครั้ง

2.00

3.00

2.00

3.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

2.00

2.00

2.00

2.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน
รอยละ

4.00
100.00

4.00
100.00

4.00
100.00

4.00
100.00

คน

5.00

5.00

5.00

5.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

26.00

26.00

26.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน มอนไธสง

26.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชื่อโครงการ โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิต
รหัสโครงการ 6502000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนกําลังสําคัญหลักของการพัฒนาการศึกษา เปนผูที่ให
การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ใหสอดคลองกั บพั นธกิจของโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจึงจําเป น ต องประพฤติตนใหเปน ตัวอยางที่ดี หมั่นฝกฝนและพัฒ นาตนอยูเสมอ ทั้งนี้
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดเห็นถึงความสําคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงไดจัดทําโครงการเพื่อ
สนับสนุนครูและบุคลากรใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ และมีความมั่งคงในอาชีพ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเกิดความมั่นคง
2. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา
3. สามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และสงผลตอ คุณภาพผูเรียนโดยรวม
5. กลุมเปาหมาย
1.จํานวนนักเรียนที่เขาใหมและจํานวนนักเรียนที่คงอยู จํานวน 221 คน
2.จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100
3.จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100
6. วิธีการดําเนินงาน เนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,235,296.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. คณะผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
3. เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
4. เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
5. เจาหนาทีป่ ระจําตามสัญญา ตําแหนง แมบาน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีศักยภาพในการทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
2. บุคลากรมีความรูความสามารถในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมสามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินประจําตําแหนง จํานวน 4 คนตอป
2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางบุคลากร จํานวน 17 คนตอป
3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 17 คนตอป

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
คน
คน
คน

4
6
1
7
3

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

85

บาท
บาท
บาท

285,600
2,828,280
121,416

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนภาครัฐ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มความสามารถ
ผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความมั่นคงในสายอาชีพ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201101010121

1. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร

201101010212

ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. คาจางบุคลากรประจําโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

201101010321

3. เงินสมทบประกันสังคม 5 %
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

285,600.00

71,400.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
71,400.00

2,828,280.00

707,070.00

707,070.00

707,070.00

707,070.00

121,416.00

30,354.00

30,354.00

30,354.00

30,354.00

3,235,296.00

808,824.00

970,588.80

808,824.00

647,059.20

จํานวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : ผูอํานวยการโรงเรียน 11,200 บาท 12 เดือน เปนเงิน 134,400 บาท
รองผูอํานวยการโรงเรียน 5,600 บาท 12 เดือน
เปนเงิน 67,200 บาท
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 7,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 285,600 บาท
สองแสนแปดหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน
คาจางชั่วคราว
รายละเอียด : 1.คาจางครูโรงเรียนสาธิต 6 คน
รวมเปนเงิน 1,480,920 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนแปดหมืนเการอยยี่สิบบาทถวน)
2.เงินเดือน ธุรการ 1 คน คนละ 12 เดือน คนละ 15,000 บาท เปนเงิน 180,000 บาท
3. เงินเดือน พี่เลี้ยง 7 คน คนละ 12 เดือนๆละ 10,190 บาท เปนเงิน 855,960 บาท
4. เงินเดือนแมบาน 1 คน คนละ 12 เดือน เดือนละ 9000 บาท รวม 108,000 บาท
5. เงินเดือนแมบาน 1 คน คนละ 12 เดือน เดือนละ 9000 บาท รวม 108,000 บาท
6. เงินเดือนแมบาน 1 คน คนละ 12 เดือนๆละ 7,950 บาท เปนเงิน 95,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,828,280 บาท
สองลานแปดแสนสองหมื่นแปดพันสองรอยแปดสิบบาทถวน
ใชสอย
รายละเอียด : เงินสมทบประกันสังคม 5 %
1.ครูโรงเรียนสาธิต จํานวน 6 คนๆละ 12เดือน ๆละ 750บ.
เปนเงิน 54,000 บาท
2.เจาหนาที่ธุรการ 1 คนๆละ 12 เดือน ๆ ละ 750 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
3. พี่เลี้ยง จํานวน 7 คนๆละ 12 เดือน ๆละ 510 บาท เปนเงิน 42,840 บาท
4.แมบาน จํานวน 2 คนๆละ 12 เดือน ๆละ 450 บาท รวมเปนเงิน 10,800 บาท
5.แมบาน จํานวน 1 คนๆละ 12 เดือน ๆละ 398 บาท เปนเงิน 4,776 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 121,416 บาท
หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่รอยสิบหกบาทถวน

รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

71,400.00

71,400.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร

2. คาจางบุคลากรประจําโรงเรียน

3. เงินสมทบประกันสังคม 5 %

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะผูบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรโรงเรียน
สาธิตไดรบั คาจาง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาโรงเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรโรงเรียน
สาธิตปฐมวัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีไดรับ
ประกันสังคม

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

17.00

17.00

17.00

17.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

17.00

17.00

17.00

17.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

4.00

4.00

4.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยภัทราวรรณ จันทรเนตร

4.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6508000015
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหกับผูที่มีงานทําและที่มีความประสงคจะเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถิ่น ซึ่งปจจุบัน
สังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ที่ สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาจากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัด
การศึกษาเพื่อดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
รวมทั้งสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอน
ในรายวิชาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาที่เปน
เนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ
และวั ส ดุ ต างๆ เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความคิ ด วิ เคราะห อ ย างเป น ระบบ และมี ทั ก ษะในการ เรี ย นรู
จนสามารถนาไปใช ป ระยุ ก ต ในชี วิ ต ประจาวั น และในการทํ า งานได นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาต อ งฝ ก
ประสบการณ วิชาชีพเพื่อเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงาน
จริง จึงจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับใชในการจัดการศึกษา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อใหการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อ,จัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 654,330.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. รอยละที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กําหนดไว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

100

รอยละ

90

รอยละ

80

รอยละ

90

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

23
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106090121

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

202106090221

2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอร

202106090321

3. คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ชําระคาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
6. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนรวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไป
ราชการอื่น
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202106090421

202106090522
202106090621
202106090721

202106090821

8. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความวารสารราชภัฏกรุงเกา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายในการจัดประชุมฯ 98385 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98385 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร เปนเงิน 6000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศ
ไทย เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาซอมแซมครุภัณฑ, จางเหมาบริการ เชาระบบ ZOOM และคา
เชาเครื่องถายเอกสาร 256945 บาท
คาวัสดุสํานักงาน, วัสดุการเรียนการสอน, วัสดุคอมพิวเตอร และวัสดุอื่น ๆ
100000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 353945 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ชําระคาสาธารณูปโภค 16,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการอบรม,สัมมนาและไปราชการ จํานวน 100000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3 ครั้ง
เปนเงิน 60000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารราชภัฏกรุงเกา
15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

98,385.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
28,110.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
14,055.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
28,110.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
28,110.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

353,945.00

65,000.00

95,000.00

149,945.00

44,000.00

16,000.00

2,500.00

2,500.00

6,000.00

5,000.00

100,000.00

20,000.00

25,000.00

25,000.00

30,000.00

60,000.00

10,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

654,330.00

163,582.50

196,299.00

163,582.50

130,866.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เงินสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีดานคอมพิวเตอร
3. คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย
4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
5. ชําระคาสาธารณูปโภค

6. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนรวมประชุม/ฝกอบรม/
สัมมนา/ไปราชการอื่น

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

8. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความวารสารราชภัฏกรุงเกา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

2.00

2.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

5.00

4.00

5.00

4.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ

ครั้ง

2.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

25

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6508000025
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน
15 หลักสูตร และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติ ซึ่งจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ
เพื่อใหการเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชา
การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ ที่ นั กศึ ก ษาของคณะต องลงเรีย นในรายวิช าดั งกล าว ซึ่งเป น รายวิช าที่
นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรูและความสามารถ
เพื่ อนาไปใชป ระกอบอาชีพ ของตนในอนาคต การที่ จ ะพั ฒ นาศั กยภาพและทั กษะของนั กศึ กษานั้ น
ดังนั้นการจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนตองมีวัสดุและอุปกรณที่เพียงพอสําหรับในแตละ
หลักสูตร และสอดคลองกับรายวิชาที่จะตองฝกปฏิบัติจริง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดสรร
วัส ดุฝกปฏิบั ติ วัสดุการเรียนการสอนสํ าหรับทุ กสาขาเพื่ อใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ
5. กลุมเปาหมาย
อาจารยและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อ,จัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 702,306.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. รอยละที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กําหนดไว

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาสอบผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

100

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

90
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202102020121

1. จัดซื้อวัสดุฝกสําหรับรายวิชาทีมีการฝก
ปฏิบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
สาขาวิชา 16 สาขา
2. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา
ซอมแซมครุภัณฑ สอบเทียบและจางเหมา
บริการ

202102020221

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางถายเอกสาร, จางทําเลม และจางเหมาบริการอื่น
200000 บาท
วัสดุการเรียนการสอน วัสดุฝกปฏิบัต และวัสดุอื่น ๆ 379315 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 579315 บาท

579,315.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาซอมแซมครุภัณฑ สอบเทียบเครื่องมือ และจางเหมาบริการ
อื่น 46888 บาท
คาวัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุไฟฟา และวัสดุอื่น ๆ 76103 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 122991.00 บาท

122,991.00

23,695.00

46,196.00

23,100.00

30,000.00

702,306.00

175,576.50

210,691.80

175,576.50

140,461.20

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุฝกสําหรับรายวิชาทีมีการฝกปฏิบัติ
2. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา ซอมแซมครุภัณฑ สอบเทียบและจางเหมาบริการ

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00
3.00
100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
291,105.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
155,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
133,210.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

20.00
90.00
2.00
100.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15.00
90.00
1.00
100.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

15.00
90.00
1.00
100.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6508000027
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒ นารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒ นานักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ สถาบั น ครบทั้ ง 5 ด าน คื อ กิ จ กรรมด านวิช าการที่ ส งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค กิ จ กรรมด านกี ฬ าหรื อ การส งเสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมด านบํ า เพ็ ญ ประโยชน ห รื อ จิ ต อาสา
กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนําไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดําเนิน ชีวิตได
5. กลุมเปาหมาย นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 228,208.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย
2. มีนักศึกษาทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการอบรมไมนอยกวา
2. นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. สามารถดําเนินโครงการสําเร็จแลวเสร็จ
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

9
100

รอยละ
รอยละ

80
80

กิจกรรม

9

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ผลที่เกิดตอเนื่องจากผลผลิต
ผลลัพธ (Outcome)
ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายหรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202103040121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมกีฬาเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

202103040221

202103040321

2. กิจกรรมสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี.
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
แกศิษยเกา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3

202103040421

สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. การบูรณาการศาสตรพระราชารวมกับ
การจัดการเรียนการสอน (สาขา
เกษตรศาสตร)
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3 สถานที่ดําเนินการ
สาขาเกษตรศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยและเจาหนาที่ 15 คน*240 บาท 3,600 บาท
- คาเชารถตู 3 คัน*2,500 7,500
บาท
- คาเชารถบัสปรับอากาศ 1 คัน 13,400 บาท
- คาธรรมเนียมเขารวมแขงขัน 35,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเสื้อกีฬา 70 คน*200 บาท 14,000 บาท
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม 6,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- กรรมการตัดสิน 10 คน*400 บาท 4,000 บาท
คาใชสอย
- เงินรางวัลการแขงขัน 20,000 บาท
คาวัสดุ
- วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม 6,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน * 6 ชั่วโมง * 600 บาท 14,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 30 คน * 70 บาท * 4 ครั้ง 8,400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม 1,300 บาท * 4 ครั้ง 5,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 32400 บาท
คาวัสดุ 1798.04 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34198.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

28,000.00

0.00

34,198.00

0.00

0.00

34,198.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202103040521

5. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 10 (สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 10 (สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร)
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. อบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ในหองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตร
(สาขาวิชาเคมี)
8. การสรางแบรนดและการบริหารแบ
รนด (สาขาวิชาเคมี)
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. เชิญวิทยากรพิเศษดานอาชีวอนามัย
เพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

202103040621

202103040721
202103040821

202103040921

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย 34080 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34080 บาท

34,080.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
34,080.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย 5730 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5730 บาท

5,730.00

0.00

5,730.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 9000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท

9,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

รวม 228,208.00

57,052.00

68,462.40

57,052.00

45,641.60
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมกีฬาเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. กิจกรรมสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการสําหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแกศิษยเกา

4. การบูรณาการศาสตรพระราชา
รวมกับการจัดการเรียนการสอน
(สาขาเกษตรศาสตร)
5. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 10 (สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
6. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 10 (สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร)
7. อบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานในหองปฏิบัติการดานนิติ
วิทยาศาสตร (สาขาวิชาเคมี)
8. การสรางแบรนดและการบริหารแบ
รนด (สาขาวิชาเคมี)

9. เชิญวิทยากรพิเศษดานอาชีวอนา
มัยเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
ครั้ง
กิจกรรมเปนไปตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
รอยละ
พอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
รอยละ
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศิษยเกา
ครั้ง
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารวม
รอยละ
กิจกรรมมีความพึงพอใจตอ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
รอยละ
ดําเนินกิจกรรมสําเร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี รอยละ
ความพึงพอใจตอกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
รอยละ
กิจกรรมเปฯไปตามเปาหมายที่
กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
รอยละ
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
ครั้ง
ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
รอยละ
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
กิจกรรม
ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
รอยละ
การอบรมมีความพึงพอใจอยาง
นอย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
รอยละ
กิจกรรมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
รอยละ
กิจกรรมมีความพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
กิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
รอยละ
อบรมมีความพึงพอใจไมนอย
กวา

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6508000028
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ไดต ระหนั ก ถึ ง
ความสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะ อย างต อ เนื่ อ ง จึ งได กําหนดโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพ
บุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ขึ้ น เพื่ อ ให บุ ค ลากรทราบขอบข า ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
อุดมศึกษาในบริบทการบริหารงานอุดมศึกษา มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริหารงานอุดมศึกษา ตลอดจนสามารถพัฒนา ระบบการบริหารงานอุดมศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปนการเตรียมความพรอมและการพัฒนาความรูความสามารถ และ
ทั ก ษะในด านการบริ ห ารอย างถู ก ต อ ง เหมาะสม และสอดคล อ งกับ สภาวการณ ที่ เปลี่ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา และเปนการเตรียมความพรอม ใหสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรสรางหรือนําการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในองคกรไดอยางจริงจัง รวมทั้งยกระดับองคกรใหมีสมรรถนะดานการบริหาร
จัดการ สามารถนําพาคณะวิทยาศาสตรฯ และมหาวิทยาลัยฯ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
2 .เพื่อใหความรูและเตรียมความพรอมสําหรับคณาจารยที่จะเขาสูตาแหนงวิชาการ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาที่
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 268,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรมที่บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตรไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงเวลา
1. สามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

3

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
จํานวนบุคลากร ที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
ผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรฯ ไดรับการพัฒนา
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202107030121

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

202107030221

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ฝกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/2565-30/06/2565

202107030321

สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. พัฒนาอาจารยสาขาสาธารณสุขศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางราชการ 65000 บาท
- คาจางเหมาบริการ 65000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 28,800 บาท
คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 35,000บาท
- คาจางเหมาบริการ 30,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 6,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000.00บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย 18000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

150,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
40,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
40,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
50,000.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

รวม 268,000.00

67,000.00

80,400.00

67,000.00

53,600.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ฝกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
3. พัฒนาอาจารยสาขาสาธารณสุข
ศาสตร

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ครั้ง
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ รอยละ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ รอยละ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ รอยละ
แลวเสร็จตามเปาหมาย

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

4.00

4.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

100.00

4.00

4.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ ฟสิกสวิชาการ
รหัสโครงการ 6508000031
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สั งคม ในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ล ว นสร า งความเจริ ญ ก า วหน า ขึ้ น บนรากฐานของการพั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้น เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สนุก นาสนใจ และงายตอการเขาใจ
และและมีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเปนการสงเสริมใหเกิดอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสงเสริมใหอัจฉริยภาพที่มีสามารถแสดงศักยภาพและพัฒนาไป
เปนนักวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอโครงการวิทยาศาสตรวิชาการ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพอันประกอบดวยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติตามแผนกล
ยุทธ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาองคความรูและศักยภาพของบุคลากรที่สอนทางดานวิทยาศาสตรโลก ดารา
ศาสตรและอวกาศ ทั้งในมหาวิทยาลัย และในโรงเรียน
2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูฟสิกส ระดับปริญญาตรี และสรางแรงบันดาล Electromagnetics ใจ
ในการกาวสูอาชีพนักวิจัยทางฟสิกส
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา และอาจารยภายในและภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน บรรยายใหความรูโดยวิทยากรพิเศษ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 155,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ผูเขารวมไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายในการจัด ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

80

รอยละ

85

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาสามารถเขาใจเนื้อหาฟสิกสในระดับปริญญาตรีไดมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
เกิดความรวมมือระหวางสถาบันทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ
ผลลัพธ (Outcome)
ไดสงเสริมการเรียนรูฟสิกส ระดับปริญญาตรี และสรางแรงบันดาลใจในการกาวสูอาชีพนักวิจัย
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202103050121

1. การอบรมและการนําเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรโลก
ดาราศาสตรและอวกาศ และการจัดทําวารสารวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/06/2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. โครงการโรงเรียนฟสิกสแหง SIP+ ครั้งที่ 8 “The 8th SIP+
Fest School”
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

202103050221

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 14000 บาท
คาใชสอย 51000 บาท
คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท

70,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
70,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : หมวดคาตอบแทน 21,000บาท
หมวดคาใชสอย 63,000 บาท
หมวดคาวัสดุ 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85200 บาท

85,200.00

21,300.00

21,300.00

21,300.00

21,300.00

รวม 155,200.00

38,800.00

46,560.00

38,800.00

31,040.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบรมและการนําเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรโลก ดาราศาสตรและอวกาศ
และการจัดทําวารสารวิชาการ
2. โครงการโรงเรียนฟสิกสแหง SIP+ ครั้งที่ 8 “The 8th SIP+ Fest School”

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วารสารวิชาการที่ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน TCI 2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมเกิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดําเนินโครงการเปนไปตามแผนที่ตั้งไว

คน
รายการ
รอยละ
รอยละ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00
80.00
100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

60.00
1.00
80.00
100.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00
80.00
100.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
80.00
100.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รหัสโครงการ 6508000037
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณ ฑิตดาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และส ง เสริ ม บุ ค ลากรทางด า นงานวิ จั ย ซึ่ ง ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า น
วิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ และสงเสริมงานดานการวิจัย ทั้งอาจารยและนักศึกษาจะตองไดรับการฝกฝน
และเพิ่มทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจดังกลาว คณะจึงมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชใน
การเรียนการสอนและการคนควาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพิ่มทักษะการเรียนรูจากการใชเครื่องมือที่ทันสมัย
2.เพื่อใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 461,771.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนรายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. การดําเนินการตามกิจกรรมเปนไปตามเวลาทีกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนการเบิกจายที่สามารถดําเนินการไดถูกตอง ครบถวน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

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

รหัส 12 หลัก
202204020131

1. โตะทํางาน

202204020231

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
สาขาคณิตศาสตร
2. เกาอี้สํานักงาน

202204020331

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
สาขาคณิตศาสตร
3. ตูเหล็กบานเปดทึบ

202204020431

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
สาขาคณิตศาสตร
4. ตูเหล็กบานเปดกระจก

202204020531

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
สาขาคณิตศาสตร
5. ฉากกั้นหองครึ่งกระจกใส พรอมขาตั้ง
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
สาขาคณิตศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดโตะทํางาน 8 ตัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48800 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดโตะทํางาน ราคา 6100 จํานวน 8 ตัว รวมเปนเงิน 48,800.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 48,800.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เกาอี้สํานักงาน 8 ตัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เกาอี้สํานักงาน ราคา 3000 จํานวน 8 ตัว รวมเปนเงิน 24,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 24,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ตูเหล็กบานเปดทึบ 9 ตู
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 53100 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูเหล็กบานทึบ ราคา 5900 จํานวน 9 ตู รวมเปนเงิน 53,100.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 53,100.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ตูเหล็กบานเปดกระจก 3 ตู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29500 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูเหล็กบานเปดกระจก ราคา 5900 จํานวน 5 ตู รวมเปนเงิน 29,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 29,500.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ฉากกั้นหองครึ่งกระจกใส พรอมขาตั้ง 8 ชุด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33600 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ฉากกั้นหองครึ่งกระจกใส พรอมขาตั้ง ราคา 4200 จํานวน 8 ชุด รวมเปนเงิน
33,600.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 33,600.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

48,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
48,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

53,100.00

53,100.00

0.00

0.00

0.00

29,500.00

29,500.00

0.00

0.00

0.00

33,600.00

33,600.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
202204020631

ชื่อกิจกรรมยอย
6. กระดานไวทบอรด ขาตั้ง 2 หนา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202204020731

สถานที่ดําเนินการ
สาขาคณิตศาสตร
7. ชุดมีเดียคอนเวอรเตอรไฟเบอรออฟติค
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202204020831

สถานที่ดําเนินการ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
8. เครื่องมือวัดระดับน้ํา ความละเอียดสูง
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

202204020931

9. แทนเลื่อยตัดองศา 10"
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202204021031

สถานที่ดําเนินการ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. เครื่องเจียรอเนกประสงคไรสาย
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : กระดานไวทบอรด ขาตั้ง 2 หนา 4 ชุด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. กระดานไวทบอรด ขาตั้ง 2 หนา ราคา 10000 จํานวน 4 ชุด รวมเปนเงิน
40,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 40,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดมีเดียคอนเวอรเตอรไฟเบอรออฟติค 1 ชุด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12650 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดมีเดียคอนเวอรเตอรไฟเบอรออฟติค ราคา 12650 จํานวน 1 ชุด รวมเปน
เงิน 12,650.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,650.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องมือวัดระดับน้ํา ความละเอียดสูง1 ตัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12971 บาท
รายการครุภัณฑ
1. RS PRO 200mm Spirit Level, User Calibrated ราคา 12971 จํานวน 1
เครื่อง รวมเปนเงิน 12,971.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,971.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : แทนเลื่อยตัดองศา 10" 1 เครื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8775 บาท
รายการครุภัณฑ
1. แทนเลื่อยตัดองศา 10 นิ้ว ราคา 8775 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 8,775.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,775.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องเจียรอเนกประสงคไรสาย 1 ชิ้น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2977 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องเจียรอเนกประสงคไรสาย ราคา 2977 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน
2,977.00 บาท รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,977.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
40,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

12,650.00

12,650.00

0.00

0.00

0.00

12,971.00

12,971.00

0.00

0.00

0.00

8,775.00

8,775.00

0.00

0.00

0.00

2,977.00

2,977.00

0.00

0.00

0.00

44
รหัส 12 หลัก
202204021131

ชื่อกิจกรรมยอย
11. แมแรงยกขาง-ตรง ขนาด 5 ตัน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202204021231

สถานที่ดําเนินการ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. เครื่องออสซิลโลสโคป

202204021331

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13. ครุภัณฑคณะวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

9,033.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
9,033.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

6,078.00

6,078.00

0.00

0.00

0.00

180,287.00

180,287.00

0.00

0.00

0.00

รวม 461,771.00

115,442.75

138,531.30

115,442.75

92,354.20

ครุภัณฑ
รายละเอียด : แมแรงกระปุก ยกขาง-ตรง 5 ตัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9033 บาท
รายการครุภัณฑ
1. แมแรงยกขาง-ตรง ขนาด 5 ตัน ราคา 9033 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน
9,033.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,033.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องออสซิลโลสโคป 1 ตัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6078 บาท
รายการครุภัณฑ
1. . เครื่องออสซิลโลสโคป ราคา 6078 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 6,078.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,078.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑคณะวิทยาศาสตร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 180287 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑคณะวิทยาศาสตร ราคา 180287 จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน
180,287.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 180,287.00 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. โตะทํางาน
2. เกาอี้สํานักงาน
3. ตูเหล็กบานเปดทึบ
4. ตูเหล็กบานเปด
กระจก
5. ฉากกั้นหองครึ่ง
กระจกใส พรอมขาตั้ง
6. กระดานไวทบอรด
ขาตั้ง 2 หนา
7. ชุดมีเดียคอนเวอร
เตอรไฟเบอรออฟติค
8. RS PRO 200mm
Spirit Level, User
Calibrated
9. แทนเลื่อยตัดองศา
10"
10. เครื่องเจียร
อเนกประสงคไรสาย
11. แมแรงยกขางตรง ขนาด 5 ตัน
12. เครื่อง
ออสซิลโลสโคป
13. ครุภัณฑคณะ
วิทยาศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย

ป 2564
หนวยนับ
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)
ตัว
8.00
รอยละ
100.00
ชึ้น
8.00
รอยละ
100.00
ชึ้น
9.00
รอยละ
100.00
ตู
5.00
รอยละ
100.00
ชุด
0.00
รอยละ
100.00
ชึ้น
4.00
รอยละ
100.00
ชุด
1.00
รอยละ
100.00
ชึ้น
1.00
รอยละ
100.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
รายการ
รอยละ

ตัวชี้วัด(Indicators)

1.00
100.00
1.00
100.00
1.00
100.00
1.00
100.00
1.00
100.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค.65)
(เม.ย.65 มิ.ย.65)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอ่ํา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร
รหัสโครงการ 6501000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
3. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารจั ด การคณะครุ ศ าสตรใหบ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงคในการปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกิ จ อยางมี
ประสิทธิภาพ คณะครุศาสตรจึงมีความจําเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา การ
จัดหาวัสดุ/อุปกรณและมีคาใชสอยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจ
ไดอยางครบถวน
2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจาก
การใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมีคุณภาพสูงขึ้น
5. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดําเนินงานตามพันธ
กิจได อยางครบถวน
6. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามารับบริการคณะครุศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดซื้อวัสดุภาคฝกปฏิบัติ
2.จัดซื้อครุภัณฑ
3.ดําเนินการคาใชจายสาธารณูโภค
4.ดําเนินการบริหารจัดการคณะครุศาสตร
5.ดําเนินการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู
6.จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร
7.ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,344,455.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. 1. จํานวนนักศึกษาไดรับวัสดุฝกภาคปฏิบัติ
2. 2. มีครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. 3. มีวัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. จํานวนนักศึกษาไดรับการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู
5. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะที่จําเปนตองการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละการดําเนินโครงการสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สาขา
รอยละ
รอยละ
สาขาวิชา
รอยละ

10
85
85
10
50

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะใหมีศักยภาพมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
ผลที่เกิดตอเนื่องจากผลผลิต
ผลลัพธ (Outcome)
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106010121
202106010231

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุภาคฝกปฏิบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/ต.ค./64-30/ก.ย./65
2. คาครุภัณฑ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะครุศาสตร

202106010322

3. คาใชจายสาธารณูปโภค
.

202106010421

4. บริหารจัดการคณะครุศาตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
คณะครุศาสตร .

202106010521

202106010621

5. การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
คณะครุศาสตร .
6. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2564

หมวดรายจาย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : 1.จัดซื้อวัสดุภาคฝกปฏับัติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 781,810 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องปริ้นเตอรสี จํานวน 2 เครื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปริ้นเตอรสี ราคา 5000 จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 10,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 10,000.00 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาใชจายสาธารณูปโภค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาบํารุงสภาคณบดี จํานวนเงิน 30,000 บาท
2.คาวัสดุ จํานวนเงิน 12,000 บาท
3.คาจางซอมแซมครุภัณฑ/ซื้อวัสดุสําหรับการซอมแซม จํานวนเงิน 20,000 บาท
4.คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท
5.คาถายเอกสาร/ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวนเงิน 16,000 บาท
6.คาเบี้ยเลี้ยง/คาตอบแทน/คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จําวนเงิน 61,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 185000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาใชสอย จํานวนเงิน 300,000 บาท
2.คาตอบแทน จํานวนเงิน 400,800 บาท
3.คาวัสดุ จํานวนเงิน 89,145 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 797,145 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาใชสอย จํานวน 144,000 บาท
2.คาตอบแทน จํานวน 186,000 บาท
3.คาวัสดุ จํานวน 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

781,810.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
390,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
391,810.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

185,000.00

15,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

797,145.00

100,000.00

240,000.00

240,000.00

217,145.00

350,000.00

110,000.00

120,000.00

120,000.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
202106010721

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
คณะครุศาสตร .

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. จัดซื้อวัสดุภาคฝกปฏิบัติ
2. คาครุภัณฑ
3. คาใชจายสาธารณูปโภค
4. บริหารจัดการคณะครุศาตร
5. การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู
6. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 80

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทําดี

แผนการปฏิบัติงาน

215,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
40,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
125,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
30,000.00

รวม 2,344,455.00

586,113.75

703,336.50

586,113.75

468,891.00

ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ลงทะเบียน/บํารุงรถ/คาทางดวน/คาเชา
รถ ฯลฯ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 215,500 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

จํานวนเงิน

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00
85.00
80.00
85.00
80.00
85.00
80.00
10.00
80.00
80.00
80.00
50.00
80.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

80.00
80.00
0.00
0.00
85.00
80.00
85.00
80.00
10.00
80.00
80.00
80.00
50.00
80.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
85.00
80.00
85.00
80.00
10.00
80.00
80.00
80.00
50.00
80.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

80.00
80.00
0.00
0.00
85.00
80.00
85.00
80.00
10.00
80.00
80.00
80.00
50.00
80.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิ ตที่ มีคุณภาพคือเป าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําวาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
หมายรวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จําเปนใน
การประกอบอาชีพและทักษะที่จะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคมการที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังที่หวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนานักศึกษา
และปลูกฝงสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจาก
จบการศึกษาไปแลวนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ตน
ศึกษาอยูแลวจําเปนตองมีศักยภาพดานอื่นๆเพื่อสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบ
การศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควรตองมีความพรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากที่สุ
4. วัตถุประสงค
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,100,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร

10

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรูเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม สามารถการดําเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202103010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202103010221

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรการปกครองทองถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202103010321

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 46,800 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 39,800 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 86,600 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 64,800 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 54,300 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 50,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 90,450 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 140,850 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

86,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
25,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
26,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
26,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
8,600.00

119,100.00

23,100.00

46,100.00

39,200.00

10,700.00

140,850.00

30,600.00

69,600.00

21,700.00

18,950.00
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รหัส 12 หลัก
202103010421

ชื่อกิจกรรมยอย
4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรการสอนภาษาจีน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202103010521

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรนิเทศศาสตรดิจิทัล
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202103010621

6. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรประวัติศาสตร

202103010721

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปะการแสดง
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 63,000 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 3,800 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66,800 บาท
ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 48,600 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 63,200 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 111,800 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 41,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,400 บาท
ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 39,600 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,600 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

66,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
42,400.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
3,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
10,800.00

111,800.00

58,720.00

11,800.00

41,280.00

0.00

41,400.00

25,200.00

5,400.00

10,800.00

0.00

49,600.00

10,800.00

33,800.00

5,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202103010821

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม

202103010921

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรประยุกตศิลป
ระยะเวลาดําเนินการ
01/03/61 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202103011021

10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรดนตรีศึกษา

202103011121

11. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล

202103011221

12. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร

202103011321

13. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีศึกษา

202103011421

14. ซอมบํารุงและจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนหลักสูตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 79,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 79,200 บาท
ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 20,400 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ //รวมเปนเงินทั้งสิน้ 22,200 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารยพิเศษ เปนเงิน 96,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารยพิเศษ เปนเงิน 54,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารยพิเศษ เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ (ถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 196,650 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ //รวมเปนเงินทั้งสิน้ 196,650 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

79,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
26,400.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
52,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

22,200.00

0.00

3,000.00

19,200.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

96,000.00

0.00

24,000.00

48,000.00

24,000.00

54,000.00

0.00

27,000.00

0.00

27,000.00

18,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

196,650.00

80,940.00

49,760.00

53,950.00

12,000.00

1,100,200.00

275,050.00

330,060.00

275,050.00

220,040.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาไทย
2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรการปกครองทองถิ่น
3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตร
4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรการสอนภาษาจีน
5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรนิเทศศาสตรดิจิทัล
6. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรประวัติศาสตร
7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปะการแสดง
8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรประยุกตศิลป
10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรดนตรีศึกษา
11. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรัยนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

12. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร
13. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรี
ศึกษา
14. ซอมบํารุงและจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนหลักสูตร

ป 2564
หนวยนับ
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
0.00
รอยละ
0.00
ครั้ง
0.00
รอยละ
0.00
ครั้ง
0.00
รอยละ
0.00
ครั้ง
0.00
รอยละ
0.00
ครั้ง
1.00
รอยละ
85.00
ครั้ง
3.00
รอยละ
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค.65) (เม.ย.65 มิ.ย.65)
1.00
1.00
85.00
85.00
1.00
1.00
85.00
85.00
1.00
1.00
85.00
85.00
1.00
1.00
85.00
85.00
1.00
1.00
85.00
85.00
1.00
1.00
85.00
85.00
1.00
1.00
85.00
85.00
1.00
0.00
85.00
0.00
1.00
1.00
85.00
85.00
0.00
1.00
0.00
85.00
1.00
1.00
85.00
85.00
1.00
0.00
85.00
0.00
0.00
1.00
0.00
85.00
5.00
7.00
85.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVD-19)

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
โครงการ

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิ ตที่ มีคุณภาพคือเป าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําวาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
หมายรวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จําเปนใน
การประกอบอาชีพและทักษะที่จะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคมการที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังที่หวังการเปนสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนา
อาจารยและนักศึกษาและปลูกฝงสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. เพื่อสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาเรื่องการมีจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา และอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 927,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตารางการ
ดําเนินงานของกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

500

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
หลักสูตร/กิจกรรม/ผลงานทางวิชาการ/สัมนาทางวิชาการ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
งานดานวิชาการภายในคณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
คุณภาพดานวิชาการภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202107010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202107010221

2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิต
สาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม

202107010321

3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการ
ทํางานเพื่อสังคม
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 – 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202107010421

4. การศึกษาดูงานปญหาในทองถิ่นใน
รายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อ
สังคม
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 28,800 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 18,400 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการนักศึกษา 3 คนๆละ 400 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน
2,400 บาท
คาใชสอย คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม จํานวน 200 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 6 บ. 2 ครั้ง เปนเงิน
2,400 บ.
คาใชสอย/วัสดุ ครั้งละ 10,000 บ.
2 ครั้ง เปนเงิน 20,000 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,800.00 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาวิทยากร 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท
คาใชสอย : คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาเชารถ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,800 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

47,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
11,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
11,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
11,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
11,800.00

10,800.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

24,800.00

12,400.00

0.00

12,400.00

0.00

11,800.00

0.00

11,800.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

202107010521

5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาวิทยากร 60 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน
36,000 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 164,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 50,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
หลักสูตรละ 10,800 บ. 3 หลักสูตร
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 3 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 5,400 บาท
2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 5,400 บาท
รวม 5 หลักสูตร เปนเงิน 32,400 บ.
คาวัสดุ หลักสูตรละ 7,000 บ. 3 หลักสูตร
เปนเงิน 21,000 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,400 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202107010621

6. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/65 – 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202107010721

7. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ
หลักสูตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/64 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
200,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

50,000.00

0.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

53,400.00

0.00

17,800.00

35,600.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
202107010821

ชื่อกิจกรรมยอย
8. อบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการ
เรียนการสอน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202107010921

9. ทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/63 – 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202107011021

10. นําเสนอผลงานสรางสรรคทาง
ศิลปกรรมศาสตรระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/12/64
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บ. เปนเงิน 3,600 บ.
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 6,400 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 360,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 54,000 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 105,600 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159,600 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

360,000.00

0.00

180,000.00

0.00

180,000.00

159,600.00

159,600.00

0.00

0.00

0.00

รวม 927,600.00

231,900.00

278,280.00

231,900.00

185,520.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางาน
เพื่อสังคม
3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
4. การศึกษาดูงานปญหาในทองถิ่นในรายวิชาจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพื่อสังคม
5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวชิ าการ
6. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ
7. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร
8. อบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน
9. ทุนสนับสนุนการทําวิจัย
10. นําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรมศาสตรระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเสวนาสาธารณะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศึกษาดูงานปญหาในทองถิ่นในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติของอาจารย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผานการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนทุนในการทําวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีคณาจารยที่มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรมศาสตรระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
หลักสูตร
ครั้ง
รอยละ
ทุน
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
1.00
0.00
0.00
7.00
5.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป ปติธนบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

1.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
85.00
2.00
2.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
10.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
งานทํานุบํ ารุงศิลปวัฒ นธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนการดําเนิ นงานทํ านุ
บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตามแผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรที่มีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิ ต การบริห ารงานสํานักงาน และการให บริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจ
ที่ตั้งไว
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา
2. เพื่อสร างความตระหนั กในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิล ปวัฒ นธรรมใหผูบ ริห าร
คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารยและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อจัดจาง/อบรม/บรรยาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 193,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตารางการ
ดําเนินงานของกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

4

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
นักศึกษามีความรูความเขาใจทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนที่รูจักและยอมรับจากสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202103020121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202103020221

2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/65 – 30/03/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202103020321

3. บายศรีสูขวัญนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/07/65 - 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 9,600 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 40,400 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 6,600 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 40,400 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00
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รหัส 12 หลัก
202103020421

ชื่อกิจกรรมยอย
4. วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครบรอบ 46 ป
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202103020521

5. ไหวครูหลักสูตรประยุกตศิลป
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 52,800 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 3,000 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 20,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

60,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
60,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

23,000.00

0.00

23,000.00

0.00

0.00

รวม 193,000.00

48,250.00

57,900.00

48,250.00

38,600.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย
2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย
3. บายศรีสูขวัญนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
4. วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครบรอบ 46
ป
5. ไหวครูหลักสูตรประยุกตศิลป

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมบายศรีสูขวัญนักศึกษาชั้นปที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครบรอบ 46 ป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมไหวครูหลักสูตรประยุกตศิลป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

กิจกรรม
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
กิจกรรม
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

1.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยพันธรัตน ศรีสุวรรณ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00
0.00
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000010
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรใน
คณะ ซึ่งเปนแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คือ การจัดการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ใหมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมขางตน ให
เกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของ
ผูบริหารตลอดจน เปนการสรางบรรยากาศการบริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของคณะ
มนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร จึ งจั ด โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิบั ติ การเรื่อ ง การทบทวนแผนปฏิ บั ติ
ราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. วัตถุประสงค
1. เพื่ อทบทวนแผนปฏิ บั ติ ร าชการ คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร ให ส อดคล องกั บ
แผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
5. กลุมเปาหมาย
อาจารยและเจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2565 ถึง วันที่ 30/06/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 130,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมีความรูความเขาใจดานแผนปฏิบัติราชการและมี
สวนรวมตอการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

45

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
แผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา
ผลกระทบ (Impact)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรสามารถปรับแผนการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106050121

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 122,800 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท

จํานวนเงิน
130,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
130,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 130,000.00

32,500.00

39,000.00

32,500.00

26,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมีความรูความ
เขาใจดานแผนปฏิบัติราชการและมีสวนรวมตอการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

45.00
85.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
จากการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 ที่ผานมา ยังพบปญหาตาง ๆ ในการประเมิน อันเนื่องมาจาก
ความรูความเขาใจของผูจัดเก็บขอมูลประกอบการประเมิน และผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อ
ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความ สมบูรณครบถ
วน ทุกองคประกอบของการดําเนินงานและรับฟงปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาจาก
บุคลากรภายในหลักสูตรรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนํามาวางแผนการปรับปรุงทํางานในปตอไป
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในการรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และหาแนวทางปรับการดําเนินงาน และไดรับฟงแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเองจากผูที่มี
ความรูในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรในคณะมีความรูความเขาใจในการการจัดการรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร
2. เพื่อรวบรวมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อนําไปสูแนวปฏิบัติที่ดี
5. กลุมเปาหมาย
อาจารย/เจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/06/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 194,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตารางการ
ดําเนินงานของกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

60

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพิ่มขึ้น รอยละ 80
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
อาจารยสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปเขียนรายงานการประเมินตนเองไดครบถวน
ถูกตอง
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
คะแนนรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสูงขึ้นกวาปที่ผานมา
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202202010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 – 30/12/64
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202202010221

2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 – 30/12/64

202202010321

สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหลักสูตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/65 – 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 14,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 115,600 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
คาใชสอย
คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม/คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง/น้ํามัน/บํารุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม /คาวัสดุ 5,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

130,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
130,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

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

55,000.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

รวม 194,000.00

48,500.00

58,200.00

48,500.00

38,800.00

73

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

3. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและหลักสูตร

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่
ไดรับการประเมิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจในเพิ่มขึ้น

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

15.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

35.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยพันธรัตน ศรีสุวรรณ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑ
มาตรฐาน UI GreenMetric
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI
GreenMetric) (6,150 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดนั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนอยางยิ่ง
ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จึงจัดการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติ
และมีทักษะ สามารถใชศักยภาพในดานตางๆ เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขา
รับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน
2. เพื่อใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้นจากการ
เขารับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และฝกอบรม
5. กลุมเปาหมาย
อาจารยและบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 297,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานมีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

50

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202107020121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 – 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202107020221

2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 194,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาลงทะเบียน
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 194,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 103,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

194,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
90,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
54,000.00

103,000.00

0.00

0.00

103,000.00

0.00

รวม 297,000.00

74,250.00

89,100.00

74,250.00

59,400.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงาน

2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คน
บุคลากรเขารับการอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ รอยละ
เขารับการอบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงานมีความรู
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนิน
กิจกรรม
กิจกรรมศึกษาดูงานดานการ
บริหารงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลากร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
รอยละ
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

30.00

10.00

85.00

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

85.00

0.00

5.00

5.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป ปติธนบดี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคาใชสอยตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งดาน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒ นธรรม และอื่นๆตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีพันธกิจสําคัญคือ การ
ผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย
บุคลากร และนักศึกษา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน
2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนไปอยางมี
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 433,790.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะ
เชิงคุณภาพ
1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

4

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106060121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. สํารวจความตองการดานการบริการ
วิชาการของชุมชน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/4/65 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202106060221

2. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
2565
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

202106060322

3. คาสาธารณูปโภคในการติดตอราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด :
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 7,750 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 7,500 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

7,750.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
7,750.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

7,500.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

10,000.00

2,000.00

3,000.00

2,000.00

3,000.00
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รหัส 12 หลัก
202106060421

ชื่อกิจกรรมยอย
4. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียน
สอน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดําเนินการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน
408,540.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
90,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
120,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
68,540.00

รวม 433,790.00

108,447.50

130,137.00

108,447.50

86,758.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบผูทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เปนเงิน
80,000 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 328,540 บาท
คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คา
ซอมบํารุง/คาเชารถ/คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหาร/คาที่พัก/คาหนังสือพิมพ/คา
ของที่ระลึก
- คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 408,540 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน
2. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําป 2565
3. คาสาธารณูปโภคในการติดตอราชการ
4. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สํารวจความตองการดานการ
บริการวิชาการของชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร

ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการการเบิกคา
สาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
130,000.00

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

รอยละ
ครั้ง

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
2.00

0.00
3.00

85.00
2.00

0.00
3.00

รอยละ
ครั้ง

85.00
1.00

85.00
1.00

85.00
1.00

85.00
1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00

1.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / 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 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6507000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่
สําคัญตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่
บุ คลากรทุ กคนจะปฏิ บั ติห น าที่ ให เกิ ดผลดี และมีป ระสิทธิภ าพนั้น จะตองมีการพั ฒ นาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในหนาที่ที่รับผิดชอบและที่จะตองสนับสนุนในหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหหนวยงาน
สามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใหมีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละ
บุคคล
4. วัตถุประสงค
1. บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน
2.บุคลากรสายวิชาการ มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1.บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 58 คน
2.บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 12 คน
6. วิธีการดําเนินงาน 1.เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดุงาน ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ
2.อบรมบรรยายใหความรู
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 352,416.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาตามศาสตร
2. บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาตามศาสตร
3. จํานวนบุคลากรสายวิชาการเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปกิบัติการการใชสถิเพื่องานวิจัย
4. จํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปกิบัติการการเขียนงานวิจัยและการเลือกใชสถิติอยาง
ถูกตอง
เชิงคุณภาพ
1. 1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา
3. บุคลากรสายวิชาการเขารวมกิจกรรมอบรมอยางนอย
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กําหนด
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
คน
คน

56
12
56
56

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
85

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีองคความรูตามศาสตร
ผลกระทบ (Impact)
การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามที่กําหนด
ผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีองคความรุตามศาสตร สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

202205010121

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ ในการ
เดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝกอบรม
สัมมนาตามศาสตร และ/หรือ วิชาชีพ
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ใน
การเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน
ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตร และ/หรือ
วิชาชีพ
3. กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา
ตามศาสตรวิชาการ/วิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 165,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ/
วิชาชีพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
-คาจัดทําเลมเอกสาร เปนเงิน 70,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนเงิน 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 56 คนๆละ 4 มื้อๆละ 6 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 56 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,944 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
• คาใชสอย
- คาอาหาร จํานวน 56 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 56 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 6 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13472 บาท

202205010221

202205010321

202205010421

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
งานวิจัย

202205010521

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสถิติ
เพื่องานวิจัย

202205010621

ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
งานวิจัยและการเลือกใชสถิติอยางถูกตอง
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน -มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

165,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
2,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
157,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

27,000.00

0.00

7,500.00

17,000.00

2,500.00

70,000.00

12,000.00

4,000.00

54,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

26,944.00

0.00

26,944.00

0.00

0.00

13,472.00

0.00

0.00

13,472.00

0.00

รวม 352,416.00

88,104.00

105,724.80

88,104.00

70,483.20
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ใน
การเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน
ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตร และ/
หรือ วิชาชีพ
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ในการเดินทางไปราชการ
ศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนาตาม
ศาสตร และ/หรือ วิชาชีพ
3. กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเพื่อ
จัดทําผลงานทางวิชาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
งานวิจัย
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
สถิติเพื่องานวิจัย
6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนงานวิจัยและการเลือกใชสถิติ
อยางถูกตอง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร
สายวิชาที่สงผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรสาย
วิชาการไดรับการสนับสนุนทําผลงาน
ทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชา
ที่รวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามี
ผลงานวิจัยไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร
สายวิชาการที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

3.00

8.00

1.00

รอยละ

0.00

25.00

66.66

8.33

คน

6.00

2.00

27.00

0.00

รอยละ

17.14

5.71

77.14

0.00

สาขา

0.00

0.00

10.00

0.00

งาน

0.00

0.00

10.00

0.00

คน

0.00

56.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

56.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

1.00

2.00

52.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ กาวแรกสูบัณฑิต สรางนักบริหารธุรกิจสูรั้วมหาวิทยาลัย ธํารงเอกลักษณความเปนไทย
รหัสโครงการ 6507000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

88

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ออกประชาสั ม พั น ธ ให นั ก เรี ย น
นักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตางๆ ทั้งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงหบุรี เกิดความ
สนใจตอมหาวิทยาลัย ทําใหคณะวิทยาการจัดการเปนที่รูจักอยางกวางขวางและสรางความนาเชื่อถือตอ
ชุมชนและบุ คคลทั่ วไป เป ดโอกาสให ส อบถามขอมูล เกี่ย วกับ การศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการรับนักศึกษาใหมเปนไปตาม
เปาหมาย การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมที่
สถาบันอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร อีกทั้งเปนการสืบสาน อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อสรางเอกลักษณความเปนไทย สําหรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา แบงออกไดเปนสองสวน
คือ การจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยฝายกิจการ
นักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย
อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู
ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา เป น สถาบั น การศึ กษาในระดับ อุดมศึกษาที่มีเปาหมายที่จะผลิตบัณ ฑิตใหเปน ผู
สมบู ร ณ ท้ั งด านวิช าการและคุ ณ ธรรมจริย ธรรม จึ งเห็ น สมควรให มีการดํ าเนิน การประชาสั มพั น ธ
หลั กสู ต รต า ง ๆ ระดั บ อุ ด มศึ กษาในเชิ งรุก ซึ่งเป น รูป แบบหนึ่งที่ จ ะทําให เกิด การสรางเครือขายต อ
โรงเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสงเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค อีก
ทั้งเปนการเสริมสรางบัณฑิตใหตระหนักถึงการอนุลักษณความเปนไทย
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไดทราบขอมูล และซักถามขอสงสัย
เกี่ยวกับการศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานการพัฒนาอาชีพและนําไปปรับใชในอนาคตได
3. เพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานการสานปลาตะเพียน และการสานพัด
4. เพื่อเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานการสานปลาตะเพียน และการสานพัด
5. เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร
6. เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
7. เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

6. วิธีการดําเนินงาน
การแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
การอบรมดานอาชีพใหกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
การอบรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่ออนุลักษณความเปนไทย
การอบรมเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 232,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไปประชาสัมพันธเขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมอบรมเตรียมความพรอม
3. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอบรมดานอาชีพและอบรมภูมิปญญาทองถิ่น
เชิงคุณภาพ
1. 1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 สามารถปรับตัวในการเรียนไดกอนเขาสูระดับอุดมศึกษา
2. นักศึกษานําความรูและทักษะอาชีพไปใชในอนาคตได
3. นักศึกษาไดรับความรูการอบรมดานภูมิปญญาทองถิ่น
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการที่ดําเนินการตามไตรมาสที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

89

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

8
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

8
2
2

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
- มีนักเรียนสนใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น
- นักศึกษาไดมีความรูดานการประกอบอาชีพ
- นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานคณิตศาสตร
- นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานคอมพิวเตอร
- นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาไดสืบสาน อนุรักษ และสืบทอดการสานปลาตะเพียน และการสานพัด
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
- มีจํานวนนักศึกษาสนใจศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ และคงอยูตลอดปการศึกษา
- นักศึกษาสามารถนําความรูดานการพัฒนาอาชีพไปใชในอนาคตได
- นักศึกษาสามารถคิดเกรดเฉลี่ยผลการเรียนของตนเองได
- นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได
- นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
- นักศึกษาสามารถนําความรูไปเผยแพร และเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทย
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202103030121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมสรางคน สรางอาชีพ ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/2565-31/03/2565

202103030221

202103030321

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมสรางคน สรางอาชีพ ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาการสานปลา
ตะเพียน

202103030421

4. กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นการ
สานพัด

202103030521

5. กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะ
วิทยาการจัดการ

202103030621

6. กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมดาน
คณิตศาสตร

202103030721

7. กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมดาน
คอมพิวเตอร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1200 บาท รวม 10800 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท รวม 1750 บาท
คาปายกิจกรรม จํานวน 1 ปาย 500 บาท
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง 7000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20050 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1200 บาท รวม 7200 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท รวม 1750 บาท
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง 6000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14950 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท รวม 3600 บาท
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง 4000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7600 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท รวม 3600 บาท
คาวัสดุ 1 ครั้ง จํานวน 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1200 บาท รวม 3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
รายละเอียด : คาจางทําเอกสาร จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 10 บาท รวม 1500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500 บาท
ใชสอย ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
รายละเอียด : คาจางทําเอกสาร จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 35 บาท รวม 5250 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5250 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,050.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
20,050.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

14,950.00

0.00

0.00

14,950.00

0.00

7,600.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

6,600.00

0.00

0.00

6,600.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

5,250.00

0.00

0.00

0.00

5,250.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

202103030821

8. กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
ระยะเวลาดําเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. กิจกรรมกาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท รวม 18000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 6 บาท รวม 1800 บาท
คาอาหาร จํานวน 150 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท รวม 10500 บาท
คาวัสดุ จํานวน 1 ครั้ง 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35300 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ 1 ครั้ง จํานวน 7440 บาท
คาจางทํารม จํานวน 1 ครั้ง 15000 บาท
คาจางทําปากกา จํานวน 1 ครั้ง 5950 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 8 คน ๆ ละ 120 บาท รวม 960 บาท
คาบํารุงรถ จํานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท รวม 4000 บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37350 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 7000 บาท
คาวัสดุ จํานวน 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 10000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 10000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 6000 บาท
คาวัสดุ จํานวน 4000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 5000 บาท
คาวัสดุ จํานวน 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

202103030921

ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/2565-30/06/2565

202103031021

202103031121
202103031221

สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียง
10. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
11. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดําเนินการ
12. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการ)

202103031321

13. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน)

202103031421

14. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

35,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
35,300.00

37,350.00

0.00

0.00

37,350.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202103031521

15. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการตลาด)

202103031621

16. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)

202103031721

17. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม)

202103031821

18. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)
สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียง
19. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/2565-31/03/2565
สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียง

202103031921

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 7000 บาท
คาวัสดุ จํานวน 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 3000 บาท
คาวัสดุ จํานวน 7000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 8000 บาท
คาวัสดุ จํานวน 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 8000 บาท
คาวัสดุ จํานวน 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
10,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง 6000 บาท
คาวัสดุ จํานวน 4000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

รวม 232,200.00

58,050.00

69,660.00

58,050.00

46,440.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมสรางคน สรางอาชีพ ครั้งที่ 1
2. กิจกรรมสรางคน สรางอาชีพ ครั้งที่ 2
3. กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาการสานปลาตะเพียน
4. กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นการสานพัด
5. กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ
6. กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมดาน
คณิตศาสตร
7. กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมดาน
คอมพิวเตอร
8. กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
9. กิจกรรมกาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะวิทยาการ
จัดการ
10. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
11. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาการทองเทีย่ ว)
12. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการ)
13. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)
14. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
15. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาการตลาด)
16. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย)
17. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม)
18. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
19. กิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชาการบัญชี)

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.6–มี.ค.65)
(เม.ย.65 มิ.ย.65)
50.00
0.00
85.00
0.00
0.00
50.00
0.00
85.00
50.00
0.00
85.00
0.00
0.00
50.00
0.00
85.00
20.00
0.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครังในการ
้
เดินทางไปแนะแนว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูล
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูลการ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูลการ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูล
ประชาสัมพันธ

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

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

0.00
3.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

85.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

85.00
0.00

0.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

0.00
0.00

85.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขาไดรับขอมูล
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูล
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูล
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูล
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูล
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับขอมูล
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

รอยละ
ครั้ง

0.00
3.00

85.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

85.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

85.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

85.00
0.00

0.00
2.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

0.00
0.00

85.00
2.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
ครั้ง

0.00
0.00

85.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
85.00
150.00
85.00
150.00
85.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6507000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
งานจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารงานคณะวิ ท ยาการจั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนงานสนับสนุนนโยบายที่มุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมในการดําเนินการที่การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ การ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนใหผูสอนและผูบริหาร สามารถจัดการเรียนการสอน การบริหารงานตางๆ บรรลุเปาหมาย
ที่วางไวในแผนการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจํ าป ข องคณะ เพื่ อ เป น การตรวจติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งาน และนํ าข อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาหนวยงาน ใหมี
ประสิ ทธิภ าพมากขึ้ น ตามมาตรฐานของสํ านั กงานกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร วิจั ย และ
นวัตกรรม (อว.) เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจําเปนที่จะตอง
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของงานประกันคุณภาพ โดยมีสํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการเปนหนวยงานในการกํากับดูแล ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง ตลอดทั้งป
2. เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร และคณะ
3. เพื่อพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร และคณะ ใหมีคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
5. กลุมเปาหมาย บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดําเนินงาน ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 88,096.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. 1. จํานวนครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
2. 2. จํานวนครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
3. 3. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการสนับสนุน และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
4. 4. จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุน และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
5. . จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะวิทยาการจัดการ
6. จํานวนครั้งในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ
เชิงคุณภาพ
1. 1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
2. 2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ไมนอยกวา
3. 3. ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
5. ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะไมนอยกวา
6. มีองคความรูสําหรับพัฒนางานดานผลิตบัณฑิตและดานวิจัย
เชิงเวลา
1. รอยละการดําเนินโครงการสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
หลักสูตร
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1
12
1
7
1

รอยละ
รอยละ
รอยละ
แผน
คะแนน
เรื่อง

85
85
85
1
4
2

รอยละ

90

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
หนวยงานสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา และ
นําเสนอรายงานการประเมินตนเองแกผูเกี่ยวของ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
หนวยงานสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
หนวยงานนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข/พัฒนาการปฏิบัติงาน วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปงบประมานตอไป และการพัฒนาดานคุณภาพอยางตอเนื่อง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202203010121

1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร

202203010221

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ

202203010321

3. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

202203010421

4. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ

202203010521

ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดเวที คณะ
วิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
-คาอาหารวาง (จํานวน 25 คน ๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 6 บาท)
-คาอาหาร (จํานวน 25 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
คาอาหารวาง (จํานวน 67 คน ๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 6 บาท)
คาอาหาร (จํานวน 67 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,504 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาวัสดุ
วัสดุ (จํานวน 12 สาขาๆละ 1,800 บาท)
• คาใชสอย
คาอาหารวาง (จํานวน 80 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท)
คาอาหาร (จํานวน 80 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,200 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาวัสดุ
วัสดุ เปนเงิน 2,000 บาท
• คาใชสอย
คาอาหารวาง (จํานวน 67 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท)
คาอาหาร (จํานวน 67 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,780 บาท
ตอบแทน,ใชสอย•
รายละเอียด : • คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร (จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท )
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 28 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 6 บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 60 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท)
คาจางทําปายไวนิล (จํานวน 6 ปายๆ ละ 200 บาท)
คาจางทําเลมคูมือ (จํานวน 80 เลมๆ ละ 30 บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,308 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

2,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
2,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

7,504.00

0.00

0.00

0.00

7,504.00

35,200.00

0.00

0.00

35,200.00

0.00

24,780.00

0.00

0.00

0.00

24,780.00

10,308.00

0.00

1,008.00

9,300.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

202203010621

6. กิจกรรมการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะ
วิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
คาอาหารวาง (จํานวน 67 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 6 บาท)
คาอาหาร (จํานวน 67 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,504 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ
3. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
4. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดเวที คณะวิทยาการ
จัดการ
6. กิจกรรมการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะ
วิทยาการจัดการ

จํานวนเงิน
7,504.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
7,504.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 88,096.00

22,024.00

26,428.80

22,024.00

17,619.20

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมประชุมมีความรูสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาที่ไดรับการสนับสนุนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการตรวจประเมิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมไดรับประเด็นความรูไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม

คน
รอยละ
คน
รอยละ
สาขาวิชา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีแผนปฏิบัติราชการประจําป

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
28.00
85.00
0.00

85.00
0.00
0.00
60.00
85.00
67.00

0.00
67.00
85.00
0.00
0.00
0.00

แผน

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

36.00
85.00
0.00
0.00
12.00

0.00
0.00
67.00
85.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6507000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 1 ดานความมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดั บ และเพื่ อเป น การพั ฒ นาไปอี กขั้ น หนึ่งของการประกัน คุณ ภาพ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมี
หลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการ
พัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปด
เสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศ ในกลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอ
และหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไม ป รับ คุ ณ ภาพให พ รอมรองรับ จะเกิ ดป ญ หาภาวะการมี งานทํ าของแรงงานไทย
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถ
ทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํ างานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆดาน ทั้งทางดาน
วิชาการและวุฒิภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปน
ภาระงานหลักที่ สําคั ญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ ดีมีป ระสิทธิภาพจะช วยให นักศึกษาได รับ
ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ ดังเปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน
สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการ
สอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการ
จึงจั ด ทํ าโครงการโดยให มีกิจ กรรมต าง ๆ เพื่อเป น การเพิ่ม พูน ความรู ทั กษะ ประสบการณ ให กับ
นักศึกษาอันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรง
และทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูศตวรรษที่ 21
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 707 คน
6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนโดยนํานักศึกษาเขาศึกษาดูงาน
และจัดอบรมเพิ่มเติมตามศาสตรวิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 882,192.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

101
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมนอ ยกวารอยละ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวารอยละ
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไมนอยกวารอยละ
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณรอยละ
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายรายหัวของผูเขารวมกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
รอยละ

700
85

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

100

บาท

1,240

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
นักศึกษาไดรับการพัฒนาความรูตามศาสตรของแตละสาขาวิชา
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
-ไมมีผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ชวยเพิ่มศักยภาพใหกับนักศึกษามีความรูตามศตวรรษที่ 21
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202102010121

1. กิจกรรมศึกษาดูงานดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และ Team Building
(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย)
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
ภาคกลาง
2. กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
(สาขาวิชาการตลาด)

202102010221
202102010321

3. กิจกรรม “นักการตลาดสูโรงเรียน”
(สาขาวิชาการตลาด)

202102010421

4. กิจกรรม “Marketing Day” (สาขาวิชา
การตลาด)

202102010521

5. กิจกรรม “ตลาดอาสา” (สาขาวิชา
การตลาด)

202102010621

6. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Mice
Marketing (สาขาวิชาการตลาด)

202102010721

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative
And Event Management (สาขาวิชา
การตลาด)
8. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Content
and Storytelling (สาขาวิชาการตลาด)

202102010821
202102010921

9. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Create
Youtuber (สาขาวิชาการตลาด)

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาที่พัก อาจารย 5 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท
2.คาที่พัก นักศึกษา 36 คนๆละ 1 คืนๆละ 400 บาท
3.คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท
4.คาเชารถบัส 1 คัน 2 วันๆละ 7,000 บาท
5.คาวัสดุ 1 ครั้ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,100 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 3ชม ๆ ละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเชารถตู 2 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม ๆ ละ 1,200 เปนเงิน 3,600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม ๆ ละ 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม ๆ ละ 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม ๆ ละ 1,200
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

34,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
34,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202102011021

10. กิจกรรมศึกษาดูงานและแขงขันตาม
ศาสตร (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

202102011121

11. กิจกรรมสงเสริมความพรอมของ
นักศึกษาในการสมัครงาน (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

202102011221

12. กิจกรรมอบรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว (สาขาวิชา
การทองเที่ยว)

202102011321

13. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง
เครือขายดานการทองเที่ยวและบริการ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

202102011421

14. กิจกรรมเตรียมความพรอมดาน
บุคลิกภาพสูตลาดแรงงาน (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)
15. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลป
การผสมเครื่องดื่มสรางความประทับใจและ
ดึงดูดตอลูกคา” (สาขาวิชาการโรงแรม)

202102011521

202102011621

16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ
การจัดดอกไมสดในงานบริการ” (สาขาวิชา
การโรงแรม)

202102011721

17. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติสงเสริมองค
ความรูทางธุรกิจวิถีใหมในรูปแบบออนไลน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน)

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาเชารถบัส 1 คันๆละ 3 วันๆละ 10,000 บาท
2.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1 ครั้ง เปนเงิน 1,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,600 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 15 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
2.คาวัสดุ 1 ครั้ง 1,584 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 10,584 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
2.คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
3.คาวัสดุ 708 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,508 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร ไตรมาส 1 และ 2 ไตรมาสๆละ 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ
1,200 บาท
2.คาวิทยากร ไตรมาส 3 และ 4 ไตรมาสๆละ 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.ตอบแทนวิทยาการ 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท
2.คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.ตอบแทนวิทยาการ 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท
2.คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 7090 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,890 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทนวิทยาการ 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

31,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
31,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

10,584.00

0.00

0.00

10,584.00

0.00

11,508.00

0.00

4,308.00

7,200.00

0.00

10,800.00

3,600.00

3,600.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

13,600.00

0.00

13,600.00

0.00

0.00

8,890.00

0.00

8,890.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202102011821

18. กิจกรรม การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ
กลุม B (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
19. กิจกรรม การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ
กลุม A (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
20. กิจกรรม การปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติ
เทอม 1-2565 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
21. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

202102011921
202102012021
202102012121

202102012221

22. กิจกรรมศึกษาดูงาน,คายอาสาวิชาการ
และจิตอาสา นักศึกษากลุม A และ B
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

202102012321

23. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

202102012421

24. กิจกรรมอบรมใบอนุญาตทางการเงิน

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาเชารถตู 2 วันๆละ 6 คันๆละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเชารถตู 2 วันๆละ 6 คันๆละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเชารถตู 1 วันๆละ 4 คันๆละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 20 วันๆละ 240 บาท
2.คาเชารถตู 20 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64,400 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 6 วันๆละ 240 บาท
2.คาที่พักอาจารย(800X3คนx4 คืน) และนักศึกษา (500x68คนx2คืน)
3.คาเชารถตู 6 วันๆละ 5 คันๆละ 2,500 บาท
4.คาวัสดุ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 158,920 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 บาท
2.คาวัสดุ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 25 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
15,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
15,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

64,400.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

158,920.00

0.00

80,460.00

78,460.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
202102012521

ชื่อกิจกรรมยอย
25. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยี “HRM : The Digital Gen”
ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
ภาคกลาง

202102012621

26. อบรมทักษะเสริมสรางทักษะดาน Soft
Skill (4C) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ

202102012721

27. กิจกรรม“การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเชียน”

202102012821

28. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการเปน
มัคคุเทศกมืออาชีพเสนทางภาคกลาง

202102012921

29. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการเปน
มัคคุเทศกมืออาชีพเสนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
2.คาเบี้ยเลี้ยง 7 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท
3.คาที่พัก (อาจารย 7 คนๆละ 1 คืนๆละ 500=3,500 บาท , นักศึกษา 56 คนๆละ 1 คืนๆ
ละ 400 บาท=22,400 บาท)
4.คาบํารุงรถ 2 คันๆละ 1,500 บาท
5.คาน้ํามัน 6,000 บาท
6.คาวัสดุ 1540 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาตอบแทนวิทยากร (จํานวน 3 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท)
2.คาวัสดุ 3,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง (5 คน ๆละ 240 จํานวน 2 วัน)
2.คาที่พัก (จํานวน 1 คืน) 4,200 บาท
3.คาพาหนะ (คาเชารถตู 1 คัน 2 วัน ๆ ละ 2,500)
4.คาจางทําไวนิล 1,500 บาท
5.คาลงทะเบียน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร จํานวน 9 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
2.คาเชาเหมารถตู จํานวน 2 วันๆละ 2 คันๆละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
2.คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 5 วันๆ 2 คนๆ ละ 240 บาท
3.คาที่พัก จํานวน 4 คืนๆละ 2 หองๆละ 700 บาท
4.คาเชาเหมารถตู จํานวน 5 วันๆ ละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,100 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

47,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
47,000.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

23,100.00

10,000.00

13,100.00

0.00

0.00

15,400.00

0.00

5,400.00

10,000.00

0.00

24,100.00

0.00

24,100.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202102013021

30. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการเปน
มัคคุเทศกมืออาชีพเสนทางภาคใต

202102013121

31. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการเปน
มัคคุเทศกมืออาชีพเสนทางภาคเหนือ

202102013221

32. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ

202102013321

33. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ

202102013421

34. คาวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2564,
1/2565
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

15,540.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
15,540.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,500.00

0.00

20,500.00

0.00

0.00

16,300.00

16,300.00

0.00

0.00

0.00

28,200.00

0.00

28,200.00

0.00

0.00

192,150.00

0.00

84,735.00

0.00

107,415.00

รวม 882,192.00

220,548.00

264,657.60

220,548.00

176,438.40

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร จํานวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
2.คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 3 วันๆ 2 คนๆ ละ 240 บาท
3.คาที่พัก จํานวน 2 คืนๆละ 2 หองๆละ 1,200 บาท
4.คาเชาเหมารถตู จํานวน 3 วันๆ ละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,540 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 5 วันๆ 2 คนๆ ละ 240 บาท
2.คาที่พัก จํานวน 4 คืนๆละ 2 หองๆละ 700 บาท
3.คาเชาเหมารถตู จํานวน 5 วันๆ ละ 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
2.คาจางทําแบบบันทึกปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 100 เลมๆละ 100 บาท
3.คาวัสดุ 4,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,300 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 55 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท
2.คาบํารุงรถ 10 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท
3.คาน้ํามันรถ 10 ครั้งๆละ 800 บาท
4.คาทางดวน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,200 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุฝกรายวิชา จํานวน 1,830 คนๆละ 105 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 192,150 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และ Team
Building (สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)
2. กิจกรรมเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม (สาขาวิชาการตลาด)
3. กิจกรรม “นักการตลาดสูโรงเรียน”
(สาขาวิชาการตลาด)
4. กิจกรรม “Marketing Day”
(สาขาวิชาการตลาด)
5. กิจกรรม “ตลาดอาสา” (สาขาวิชา
การตลาด)
6. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Mice
Marketing (สาขาวิชาการตลาด)
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
Creative And Event Management
(สาขาวิชาการตลาด)
8. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
Content and Storytelling
(สาขาวิชาการตลาด)
9. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
Create Youtuber (สาขาวิชา
การตลาด)
10. กิจกรรมศึกษาดูงานและแขงขัน
ตามศาสตร (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
11. กิจกรรมสงเสริมความพรอมของ
นักศึกษาในการสมัครงาน (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)
12. กิจกรรมอบรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
13. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรางเครือขายดานการทองเที่ยวและ
บริการ (สาขาวิชาการทองเที่ยว)
14. กิจกรรมเตรียมความพรอมดาน
บุคลิกภาพสูตลาดแรงงาน (สาขาวิชา
การทองเที่ยว)
15. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ศิลปการผสมเครื่องดื่มสรางความ
ประทับใจและดึงดูดตอลูกคา”
(สาขาวิชาการโรงแรม)
16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ศิลปะการจัดดอกไมสดในงาน
บริการ” (สาขาวิชาการโรงแรม)
17. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติสงเสริม
องคความรูทางธุรกิจวิถีใหมในรูปแบบ
ออนไลน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรูความ
เขาใจในหลักสูตรการตลาด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

กิจกรรม
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

18. กิจกรรม การปฐมนิเทศกอนฝก
ปฏิบัติ กลุม B (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
19. กิจกรรม การปฐมนิเทศกอนฝก
ปฏิบัติ กลุม A (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
20. กิจกรรม การปฐมนิเทศกอนฝก
ปฏิบัติ เทอม 1-2565 (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)
21. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
22. กิจกรรมศึกษาดูงาน,คายอาสา
วิชาการ และจิตอาสา นักศึกษากลุม A
และ B (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
23. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
24. กิจกรรมอบรมใบอนุญาตทางการ
เงิน
25. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยี “HRM : The Digital
Gen”
26. อบรมทักษะเสริมสรางทักษะดาน
Soft Skill (4C) นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
27. กิจกรรม“การประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร
ภูมิภาคอาเชียน”
28. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการ
เปนมัคคุเทศกมืออาชีพเสนทางภาค
กลาง
29. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการ
เปนมัคคุเทศกมืออาชีพเสนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
30. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการ
เปนมัคคุเทศกมืออาชีพเสนทางภาคใต
31. กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการ
เปนมัคคุเทศกมืออาชีพเสนทาง
ภาคเหนือ
32. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ
33. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ
34. คาวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่
2/2564, 1/2565
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูความ
เขาใจในการฝกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูความ
เขาใจในการฝกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูความ
เขาใจในการฝกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการไป
นิเทศนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตามศาสตรวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม

กิจกรรม
รอยละ

1.00
90.00

0.00
0.00

1.00
90.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
90.00

0.00
0.00

1.00
90.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
90.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรูความ
เขาใจในหลักสูตรการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนบทความที่
นําเสนอ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูความ
เขาใจในการฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งใหการจัดซื้อ
วัสดุฝกรายวิชา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

2.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รายการ

0.00
0.00

1.00
5.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กิจกรรม
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการจัดการคณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6507000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

111

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการ
ผลิตบั ณฑิ ตดานสังคมศาสตร ให สอดคลองกับแผนการพัฒ นาอุดมศึกษา แผนปฏิรูปการศึกษา และ
ความตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต รวมทั้งการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัด การ ให มีป ระสิทธิ ภ าพนั้ น จําเปน ตองมีวัสดุและครุภัณ ฑที่ใชในการสนับ สนุน การ
จัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางเหมาะสมและเพียงพอ ในปงบประมาณ
พ.ศ.2565 คณะวิทยาการจัดการ มีความจําเปนตองจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ เพื่อใชในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหสามารถดําเนินงานไดตลอดปอยางตอเนื่อง
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจาก
การใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
5. กลุมเปาหมาย
1.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
2.บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเพื่อใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 502,656.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ประชุมวิชาการระดับชาติเปนเจาภาพรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
3. จํานวนครั้งในการดําเนินการจางเหมาบริการ
4. จํานวนครั้งในการดําเนินการคาสาธารณูปโภค
5. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
6. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี
7. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
8. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ
9. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด
10. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
11. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
12. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
13. จัดซื้อครุภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 1
2. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 2
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 3
4. รอยละการเบิกจายงปบระมาณไตรมาส 4
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในการโครงการที่สามารถเบิกจายไดในระยะเวลาที่กําหนดในตาราง
การดําเนินงาน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
รายการ

1
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
3

รอยละ

85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

48
17
18
16

รอยละ

90
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
คณะและสาขาวิชามีวัสดุอุปกรณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
มีวัสดุ ครุภัณฑในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
คณะและสาขาวิชามีวัสดุ และครุภัณฑ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

113
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106070121

202106070221

202106070321

ชื่อกิจกรรมยอย
1. งานประชุมวิชาการระดับชาติเจาภาพ
รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 2564
2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565

202106070521

3. คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564- สิงหาคม 2565
4. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565
5. จัดซื้อวัสดุคณะวิทยาการจัดการ

202106070621

6. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี

202106070721

7. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
การธนาคาร

202106070821

8. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ

202106070921

9. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด

202106070422

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอานบทความ จํานวน 1 ครั้ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : - คาตอบแทนกรรมการ จํานวน 13 คน 4 ครั้ง เปนเงิน 37,600 บาท
-คาใชจายในการเดินทาง จํานวน 3 คน 4 ครั้ง เปนเงิน 20,000 บาท
-คาอาหารวาง จํานวน 4 ครั้งๆละ 13 คนๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,820 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59,420 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : -คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ เปนเงิน 200,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : -คาโทรศัพท จํานวน 12 เดือน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : - คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 61,110 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 61,110 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ เปนเงิน 8,088 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,088 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 6480 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,480 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 30,420 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,420 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

59,420.00

14,855.00

14,855.00

14,855.00

14,855.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

61,110.00

0.00

21,110.00

20,000.00

20,000.00

8,088.00

4,044.00

0.00

4,044.00

0.00

6,480.00

6,480.00

0.00

0.00

0.00

30,420.00

30,420.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106071021

10. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน

202106071121

11. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน

202106071221

12. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม

202106071331

13. จัดซื้อครุภัณฑแท็ปเล็ต

202106071431

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
14. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

202106071531

สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
15. จัดซื้อครุภัณฑตูใสเอกสาร
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

8,276.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
8,276.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

3,972.00

3,972.00

0.00

0.00

0.00

5,890.00

5,890.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

22,000.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 502,656.00

125,664.00

150,796.80

125,664.00

100,531.20

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 8,276 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,276 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 3,972 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,972 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 5,890 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,890 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : จัดซือ้ ครุภัณฑแท็ปเล็ต 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อครุภัณฑแท็ปเล็ต ราคา 20000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 20,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 20,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ราคา 22000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
22,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 22,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑตูใสเอกสาร ขนาด 80x46x180 ซม. จํานวน 5 ตูๆละ
7,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อครุภัณฑตูใสเอกสาร ราคา 7000 จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 35,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 35,000.00 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ
เจาภาพรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของผูเขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่จางเหมาบริการและซอมแซม
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ชําระคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
การเบิกจายงบประมาณตาม
ไตรมาส
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็จตามเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็จตามเวลา

2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ

3. คาจางเหมาบริการและซอมแซม
ครุภัณฑ

4. คาสาธารณูปโภค

5. จัดซื้อวัสดุคณะวิทยาการจัดการ

6. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี

7. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร

8. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ

9. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด

10. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกสและซัพพลายเชน

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

ครั้ง

1.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

กิจกรรมยอย
11. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน

12. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม

13. จัดซื้อครุภัณฑแท็ปเล็ต

14. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร

15. จัดซื้อครุภัณฑตูใสเอกสาร

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง ครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็จตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง ครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รอยละ
ของกิจกรรมที่ดําเนินการแลว
เสร็ตตามเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รอยละ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รอยละ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รอยละ
ความพึงพอใจ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
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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)

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ
รหัสโครงการ 6507000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอน ในระดับอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการลงมือปฏิบัติ ศึกษา คนควา ทดลอง รวมกันระหวาง
นักศึกษาและคณาจารย อีกทั้งตามแผนในการพัฒนาประเทศที่มุงเนนใหสถาบันการศึกษาในทุกระดับ
ผลิ ต นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ มุ ง เน น ทั ก ษะในการทํ า งานเป น สํ า คั ญ และสามารถปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ
สถานการณของโลกและสถานการณของตลาดแรงงานซึ่งมีความตองการบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและ
พรอมในการทํางานไดทันที
คณะวิ ทยาการจัด การ เป น ส วนราชการที่ ทําหน าที่ในการผลิ ตบัณ ฑิ ต ใหมีคุณ ลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามบริบทของแตละสาขาวิชา เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน จึง
จําเปนตองคํานึงถึงความสําคัญและจําเปนนี้ โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ ภายใตนโยบายของ
คณะที่กําหนดไววา บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ จะตองมีอัตลักษณ คือ เปนบัณฑิตนักปฏิบัติการ
มืออาชีพ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่เนนใหบัณฑิตเปนบัณฑิตนักปฏิบัติการ จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่กอใหเกิด
การเรียนรู ของนักศึกษา เนื่องจากเปนการนําองคความรูของสาขาวิชาไปสูการปฏิบัติงานไดจริง
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ
3. เพื่อเพิ่มสาขาวิชาการปฏิบัติการในคณะวิทยาการจัดการใหมากขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดําเนินงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2565 ถึง วันที่ 31/03/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 32,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมเศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ
1. สาขาวิชามีการจัดการเเรียนการสอนเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

60

รอยละ

85

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
-ไมมีผลลัพธ (Outcome)
1. พัฒนาหลักสูตรที่เนนการปฏิบัติการเพิ่มขึ้น
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202202020121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัด
นครปฐม

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
-คาเชารถบัส จํานวน 1 วันๆละ 1 คันๆละ 13,400
บาท
-คาเชารถตู จํานวน 2 คันๆละ 1 วันๆละ 2,500
บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 60 คนๆละ 240 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32800 บาท

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย

แผนการปฏิบัติงาน

32,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
32,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

32,800.00

8,200.00

9,840.00

8,200.00

กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม

คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีการจัดการเรียนการ
สอนเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการไมนอยกวา

รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00

85.00

0.00

60.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00

6,560.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6507000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 5 ดานการทองเที่ยว
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกร
วิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
ได กํ า หนดแผนพั ฒ นาความเป น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 - 2570) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมีการกําหนดกลยุทธการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง
โดยมุ ง เน น การพั ฒ นากํ า ลั ง คนในสาขาการท อ งเที่ ย วให เ ป น ผู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเพื่ อ สนั บ สนุ น
ภาคอุตสาหกรรมบริการ และเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติดานการทองเที่ยวที่ตองการสรางความ
หลากหลายทางการท องเที่ ยว การสรางให เกิดการทองเที่ย วเชิงสรางสรรค และวัฒ นธรรม และสิ่งที่
สํ าคั ญ คื อ เพื่ อ พั ฒ นาต อ ยอดการท อ งเที่ ย วให ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชน ท อ งถิ่ น และจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาที่เปนเมืองมรดกโลก และเมืองแหงการทองเที่ยว โดยมีคณะวิทยาการจัดการ เปน
หนวยงานหลักที่มีศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว มีภารกิจหลักที่สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
โดยมุงเนนพัฒนาการทองเที่ยว พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว พัฒนาองคความรูและงานวิจัยดาน
การทองเที่ยวอยุธยามรดกโลก สรางเครือขาย และฐานขอมูลที่จําเปนตาง ๆ ที่จะสงผลตอการสงเสริม
และสนั บ สนุ น ด านการท องเที่ ย วของจั งหวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยาให ดี ยิ่งขึ้ น และนํ าไปสู ก ารส งเสริ ม
อุตสาหกรรมบริการที่กอใหเกิดการหมุนเวียนรายไดภายในจังหวัดและกระจายรายไดไปสูระดับประเทศ
จากการมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของชาวตางชาติ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางระบบฐานขอมูล ศูนยสงเสริมและพัฒนาทองเที่ยว ในดานตางๆ อยางครบถวน
2. เพื่อเปนชองทางสนับสนุนขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหแก
นักทองเที่ยว และเปนแหลงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่
สนใจ
3. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานหรือองครที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองคกรทองถิ่น
5. กลุมเปาหมาย
มีเวปไซตใหบริการขอมูลการทองเที่ยวกับ นักศึกษา ประชาชน นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ
6. วิธีการดําเนินงาน เก็บขอมูล จัดทําเวปไซสและประชุมเครือขายดานการทองเที่ยว
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 70,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. มีระบบฐานขอมูลการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
2. มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรทองถิ่น
3. 3. นักศึกษาสาขาการทองเที่ยวมีทักษะการใหบริการขอมูลดานการทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไดอยางมืออาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการที่ดําเนินการตามไตรมาสที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายตามไตรมาส
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เวปไซต
เครือขาย

1
3

ชั้นปที่ 4

4

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลพัฒนาทองเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยางครบถวน
2. มีชองทางสนับสนุนขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหแกนักทองเที่ยว
และมีแหลงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพิ่มขึ้น
3. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานหรือองครที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
คณะวิทยาการจัดการมีศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ใหบริการประชาชนและ
นักทองเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลพัฒนาทองเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยางครบถวน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชองทางสนับสนุนขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหแก
นักทองเที่ยว และมีแหลงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มขึ้น และ
นักศึกษาสาขาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทักษะการ
ใหบริการขอมูลดานการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดอยางมืออาชีพ
2. มหาวิทยาลัย มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานหรือองครที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรทองถิ่น เพิ่มขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

202106080121

1. กิจกรรมรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
ทางการทองเที่ยว ขอมูลเศรษฐกิจ และ
ขอมูลอื่น ๆ ทุกมิติ

30,000.00

202106080221

2. กิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองครที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมจัดทําเวปไซตศูนยสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว

รายละเอียด : กิจกรรมรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลทางการทองเที่ยว ขอมูลเศรษฐกิจ และ
ขอมูลอื่น ๆ ทุกมิติ
คาใชสอย
-คาจางเหมาเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล จํานวน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาอาหารและอาหารวาง ในการประชุม สัมมนา จํานวน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
รายละเอียด : กิจกรรมจัดทําเวปไซตศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
-คาจางทําเวปไซตศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว จํานวน 1 เวปไซต เปนเงิน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 30,000 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
30,000.00

10,000.00

0.00

30,000.00

รวม 70,000.00

202106080321

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลทางการทองเที่ยว ขอมูลเศรษฐกิจ และขอมูลอื่น ๆ ทุกมิติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบฐานขอมูลการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนครั้งในการจัดประชุม/สัมมนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบฐานขอมูลการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวา

เวปไซต
รอยละ
คน
ครั้ง
เวปไซต
รอยละ

2. กิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานหรือองครที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมจัดทําเวปไซตศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

17,500.00

21,000.00

17,500.00

14,000.00

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

1.00
85.00
0.00
0.00
1.00
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
0.00
20.00
1.00
0.00
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00
20.00
1.00
0.00
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ
รหัสโครงการ 6511000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 22 ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 3 ดานดานกฎหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65403 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 กํ า หนดให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป น
สถาบั น อุด มศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่น มีวัตถุ ป ระสงค ในการให การศึกษา สงเสริมวิช าการและ
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ทํ าการสอน วิ จั ย ให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั งคมเพื่ อ ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ดั งกล าว
สํานักงานอธิการบดีมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย ตามโครงสรางและประกาศหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา
พ.ศ.2562 โดยใชอัตรากําลังในงานนิติการ สํานักงานอธิการบดี ดังนั้นเพื่อใหงาน นิติการ สํานักงาน
อธิการบดี มีหนาที่เปนธุรการของงานนิติการ ใหการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
งานนิติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว ในการบริหารจัดการของงานนิติการ
นั้ น มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ งที่ จ ะต อ งใช งบประมาณไปในการดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ
สํานักงาน การเขารวมประชุม การอบรมและสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการอํานวยความ
สะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของงานนิติการในดานตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการบริหารงานนิติการ มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจและพันธกิจของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว
2.เพื่อใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานของมหาวิท ยาลั ย และงานด านกฎหมายดํ าเนิ น การเป น ไปตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของราชการ
5. กลุมเปาหมาย
1.คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
2.คณะกรรมการสอบสวนวินัย
3.คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
4.คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
5.คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
6.คณะกรรมการอื่นที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
7.คาใชสอย
8.คาใชจายไปราชการ
9.คาใชจายในการอบรมสัมมนา
10.คาธรรมเนียมศาล
6. วิธีการดําเนินงาน 1.การประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามปฏิบัติการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
2.อํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุรวุฒิ ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
3.การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและงานนิติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,864,460.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

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

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ

90
90

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

85

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

ชื่อกิจกรรมยอย

203202010121

1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย

203202010221

2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย

203202010321

3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

203202010421

4. กิจกรรมการประชุมคระกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง

203202010521

5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข

203202010621

6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอื่นที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 32,600*12 = 391,200 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 3,015*12 = 36,18.0 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 427,380 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 13,000*23= 299,000 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 1,240*23=28,520 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 327,520 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 12,400*13= 161,200 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*13 = 14,105 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,305 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 12,400*20 = 248,000 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*20 = 21,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 269,700 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 20,000*14 = 280,000 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*14 = 15,190 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 295,190 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน ครั้งละ 11,400*9 = 102,600 บาท
คาใชสอย ครั้งละ 1,085*9 = 9,765 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 112,365 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

427,380.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
106,845.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
106,845.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
106,845.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
106,845.00

327,520.00

85,440.00

85,440.00

85,440.00

71,200.00

175,305.00

40,455.00

40,455.00

40,455.00

53,940.00

269,700.00

67,425.00

67,425.00

67,425.00

67,425.00

295,190.00

63,255.00

63,255.00

84,340.00

84,340.00

112,365.00

24,970.00

24,970.00

37,455.00

24,970.00
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รหัส 12 หลัก
203202010721

203202010821

203202010921

203202011021

ชื่อกิจกรรมยอย
7. คาใชสอย
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 ถึง 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. คาใชจายไปราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 ถึง 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. คาใชจายไปอบรมสัมมนา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 ถึง 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. คาธรรมเนียมศาล
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 ถึง 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย ครั้งละ 1,250*12 = 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

15,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
3,750.00

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย ครั้งละ 1,000*12 = 12,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

12,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย ครั้งละ 7,500*4 = 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

1,864,460.00

466,115.00

559,338.00

466,115.00

372,892.00

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย ครั้งละ 25,000* 8 = 200,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

รวม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
3,750.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
3,750.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
3,750.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสําเร็จ
งาน ยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หนังสือเวียน หลักเกณฑวิธีการ ที่
ดําเนินการเสร็จไดถูกตอง เปนไปตาม
ขั้นตอนในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จได
ถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จได
ถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จได
ถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จได
ถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงาน
การประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงาน
การประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงาน
การประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรบั บริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรายงาน
การประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนงานคดีที่ดําเนินการเสร็จได
ถูกตอง เปนไปตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการจากงานนิติการ

2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย

3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

4. กิจกรรมการประชุมคระกรรมการ
สอบขอเท็จจริง

5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข

6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
อื่นที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
7. คาใชสอย

8. คาใชจายไปราชการ

9. คาใชจายไปอบรมสัมมนา

10. คาธรรมเนียมศาล

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
จํานวนการจัดประชุมของแตละ
กิจกรรมจัดไมครบหรือเกินกวาที่
กําหนดไวตามแผนงาน
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แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของประสานกองนโยบายและแผน เพื่อดําเนินการ
ของอนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสอดคลองตอแผนการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของประสานกองนโยบายและแผน เพื่อดําเนินการ
ของอนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสอดคลองตอแผนการ
ไมสามารถจัดใหมีการประชุมได
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจัดเตรียมเอกสารใหครบตามวาระการประชุม
เนื่องจากไมมีวาระการประชุมพิจารณา และตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารใหเปนไปตามขอบังคับฯ
และไมเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวย
วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และรายงานให
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.
ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของหรือประธานการประชุมไดรับทราบ
2547

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน
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โครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ 6511000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 กํ า หนดให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป น
สถาบั น อุด มศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่น มีวัตถุ ป ระสงค ในการให การศึกษา สงเสริมวิช าการและ
วิช าชีพ ชั้น สู ง ทํ าการสอน วิจั ย ให บ ริ การวิช าการแกสังคมเพื่อให บ รรลุตามวัตถุป ระสงคดังกลาว
สํานักงานอธิการบดีมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย ตามโครงสรางและประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2562 โดยใชอัตรากําลังในงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ สํานักงานอธิการบดี
ดังนั้นเพื่อใหงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่เปนธุรการ
ของสภามหาวิทยาลัย ใหการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ได อ ย า งคล อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การของงานกิ จ การสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชงบประมาณไปในการดําเนินการ
จัดประชุม การจัดซื้ อวัสดุ สํานั กงาน การเขารวมประชุม การอบรมและสัมมนา การแลกเปลี่ย น
เรียนรู และการอํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการในดานตาง ๆ เพื่อตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการบริหารงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและสามารถ
สนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว
2.เพื่อใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับสภามหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของราชการ
5. กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการชุดตาง ๆ
6. วิธีการดําเนินงาน 1.กิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
3.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
4.กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
5.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
6.กิจกรรมการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 4,318,365.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. คาเฉลี่ยรอยละของจํานวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
2. คาเฉลี่ยรอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
3. คาเฉลี่ยรอยละของการจัดประชุม/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. รอยละความพึงพอใจของรายงานการประชุม/การรายงานผลการดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/
หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
85

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดตางๆตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ไมมี
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106100121

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน, ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 716,000 บาท
คาใชสอย 445,360 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,161,360 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30
กันยายน 2565

202106100221

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30
กันยายน 2564

202106100321

202106100421

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. การประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย

4. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

1,161,360.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
290,340.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
290,340.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
290,340.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
290,340.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 561,600 บาท
คาใชสอย 576,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,137,700 บาท

1,137,700.00

284,425.00

284,425.00

284,425.00

284,425.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน,ใชสอย,รายจายอื่น
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนอื่น 125,000 บาท
คาตอบแทน 468,000 บาท
คาใชสอย 726,240 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,319,240 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทน 84,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

1,319,240.00

329,810.00

329,810.00

329,810.00

329,810.00

84,000.00

21,000.00

21,000.00

21,000.00

21,000.00
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รหัส 12 หลัก
202106100521

ชื่อกิจกรรมยอย
5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30
กันยายน 2565

202106100621

6. การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30
กันยายน 2565

202106100721

7. การประชุมสภาวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2565

202106100821

8. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (กบง.)

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 87,000 บาท
คาใชสอย 2,625 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 89,625 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 98,400 บาท
คาใชสอย 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 138,400 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ประชุมสภาวิชาการ 12 ครั้ง
คาตอบแทน ครั้งละ 13,200 บาท
คาพาหนะ ครั้งละ8,000 บาท
คาใชสอยและคาวัสดุ ครั้งละ 3,670 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 298440 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการบริการ
งบประมาณและการเงิน จํานวน 8 ครั้งๆละ
11,200
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 89600 บาท

จํานวนเงิน

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

89,625.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
22,407.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
22,407.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
22,407.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
22,404.00

138,400.00

34,600.00

34,600.00

34,600.00

34,600.00

298,440.00

74,610.00

74,610.00

74,610.00

74,610.00

89,600.00

22,400.00

22,400.00

22,400.00

22,400.00

4,318,365.00

1,079,591.25

1,295,509.50

1,079,591.25

863,673.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย

2. การประชุมคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
3. การประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
4. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
อื่นๆ
6. การประชุมสภาคณาจารยและ
ขาราชการ
7. การประชุมสภาวิชาการ
8. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (กบง.)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละ
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของ
จํานวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของ
จํานวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของ
จํานวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของ
จํานวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเฉลี่ยรอยละของ
จํานวนคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละการจัดประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดประชุมตาม
ระยะเวาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของจํานวน
คณะกรรมการ ที่เขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จของ
รายงานการประชุม/การรายงานผลการ
ดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/หนังสือเชิญ
เขารวมกิจกรรม

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง
ครั้ง

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

85.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ 6511000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart
University
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
ในยุคปจจุบันเปนยุคของการแขงขัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญมากตอบุคคล หนวยงาน
และองคกร ซึ่งการประชาสัมพันธจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่นักบริหาร นักการตลาดจะตองศึกษาเรียนรู
ดังนั้นการสรางภาพลักษณที่ดี จึงมีความสําคัญตอการประชาสัมพันธมาก เมื่อใดองคกรมีการพิจารณา
ถึงการประชาสัมพันธก็จะมีคําวาภาพลักษณเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ เนื่องจากการประชาสัมพันธเปน
งานที่เกี่ยวกับภาพลักษณ และเปนงานที่เสริมสรางภาพลักษณ ขององคกรที่ดีตอความรูสึกนึกคิดของ
ประชาชน เพื่อผลแหงชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีตอองคกรนั่นเอง ซึ่งหากหนวยงาน
มีภาพลักษณที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอหนวยงานยอมเปนสิ่งที่ดี ภาพลักษณที่ดีของ
องคกร ยอมเกิดจากความเพียรพยายาม ดวยระยะเวลาอันยาวนาน การสรางภาพลักษณที่ดีไมสามารถ
ทําไดในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อภาพลักษณนั้นตราตรึงอยูในจิตใจของประชาชนแลว ก็จะประทับแนน
อยูในจิตใจของประชาชนตราบนานเทานาน
ดวยความสําคัญดังที่กลาวมางานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได
จัดทําโครงการ สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร ขึ้นเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัย และ
เปนสื่อในการสงเสริมภาพลักษณ อันโดดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาออกสูสังคม
ภายนอก
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการประชาสัมพันธกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ใหกับนักเรียนระดับมัธยมปลายใน
โรงเรียนตาง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
2. เพื่อใหหนวยงานมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานมากขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกหนวยงานของมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดซื้อวัสดุ / คาใชสอยอื่นๆ
2.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร / นักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 873,300.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร สามารถรับรูขอมูลขาวสาร และดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย
1. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

2,000

รอยละ

85

ไตรมาส

4

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ทําใหสามารถเผยแพรผลการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ และภาพลักษณที่โดดเดน ทางดาน
การศึกษา
ผลงานการวิจัยการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู
สาธารณชน
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ผลกระทบ (Impact)
กิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะไดรับผลการะทบจากสถานการณบานเมืองและภัยวิบัติตางๆ
ผลลัพธ (Outcome)
สามารถสรางการยอมรับ ความเชื่อมั่น และเปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106110121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. แนะแนวการศึกษาตอ
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค65-ต.ค66
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

202106110221

2. ARU พบครูแนะแนว
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 4
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
2. คายานพาหนะ
3. คาเสื้อโปโล
คาวัสดุ
- วัสดุที่ใชในการจัดกิจกรรม
+ ถุงผา
+ แกว
+ ปากกา
+ สมุดโนต
+ นาฬิกา
+ รม
- ปายประชาสัมพันธ
- แผนพับ
- ถุงกระดาษ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
1.ปายประชาสัมพันธ 10,000 บาท
คาใชสอย
1.คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องดื่ม
30,000 บาท
2.คาตกแตงสถานที่ 5,000 บาท
3.คาติดตามประเมินผล 500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,500 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

290,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
200,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
90,000.00

45,500.00

0.00

0.00

0.00

45,500.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106110321

3. Line OA
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202106110421

4. ARU CRM
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส3-ไตรมาส4
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202106110521

5. ARU AMBASSADOR
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส2-ไตรมาส3
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
คาจางเหมาบริการประชาสัมพันธขอมูลผานโซเชียว
(Social Network) Line@ * 3 ACCOUNT
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1.คาวิทยากรอบรม 20,000 บาท
คาใชสอย
1.คายานพาหนะ 8,000 บาท
2.คาติดตามประเมินผล 500 บาท
คาวัสดุ
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม
10,000 บาท
2.ปายประชาสัมพันธ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนวิทยากร
15,000 บาท
คาใชสอย
1. คาอาหาร / อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 20,000 บาท
2. คาชุดสูท 38,000 บาท
3. เสื้อโปโล 10,000 บาท
4. โลรางวัล 20,000 บาท
5. คากรอบรูปใสเกียรติบัตร 2,500
6. คายานพาหนะ 20,000 บาท
7. คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 12,000
8. คาที่พัก 17,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 154,500 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

70,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
70,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

40,500.00

0.00

0.00

28,500.00

12,000.00

154,500.00

0.00

77,000.00

77,500.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
202106110621

ชื่อกิจกรรมยอย
6. ARU นักศึกษาทุน
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส1-ไตรมาส3
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202106110721

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงาน
ประชาสัมพันธใหเปนมืออาชีพ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 3
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202106110821

8. บริหารจัดการงานสื่อสารองคกร
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 3
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนวิทยากร
40,000 บาท
คาใชสอย
1. คาอาหาร /อาหารวางและเครื่องดื่ม 30,000
บาท
2. เสื้อโปโล 30,000 บาท
3. คากรอบรูปใสเกียรติบัตร 5,000
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 105,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
1.คาตอบแทนวิทยากร 28,800 บาท
คาใชสอย
1.คาอาหารกลางวัน / อาหารวาง
และเครื่องดื่ม 12,000 บาท
2.คาติดตามประเมินผล 1,000 บาท
3.คายานพาหนะ 15,000 บาท
4.คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 10,000
5.คาลงทะเบียน 20,000 บาท
6.คาที่พัก 15,000 บาท
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม 10,000บาท
2.ปายประชาสัมพันธ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 112,800 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ/ใชสอย
1.วัสดุในการจัดกิจกรรม 10,000บาท
2.ปายประชาสัมพันธ 30,000 บาท
3.คาของที่ระลึก 5,000 บาท
4.คายานพาหนะ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

105,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
35,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
35,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
35,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

112,800.00

0.00

0.00

112,800.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

873,300.00

218,325.00

261,990.00

218,325.00

174,660.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. แนะแนวการศึกษาตอ

2. ARU พบครูแนะแนว

3. Line OA

4. ARU CRM

5. ARU AMBASSADOR

6. ARU นักศึกษาทุน

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงาน
ประชาสัมพันธใหเปนมืออาชีพ
8. บริหารจัดการงานสื่อสารองคกร

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนที่เขาศึกษาตอ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่
สามารถรับรูขอมูลขาวสาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละการ
เบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

1000.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

80.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

85.00

กิจกรรม

0.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

100.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

1000.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่กองกลางดูแลรับผิดชอบ
รหัสโครงการ 6511000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 7 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ
เรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกทั้งไดมี
การน อ มนํ าพระบรมราโชบายด านการศึ กษาในการเป น มหาวิท ยาลั ยเพื่ อการพั ฒ นาท อ งถิ่ น มาเป น ยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ดังนั้นกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในฐานะหนวยงานที่สนับสนุนการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอจัดทําโครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่กองกลางดูแลรับผิดชอบ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงตามภารกิจ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.เพื่อใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย พรอมใชงาน
5.เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ
5. กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร คณาจารญื บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2. ผูปกครอง สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการปกติตามภารกิจหลักและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 9,317,070.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูมารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
เชิงคาใชจาย
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
การปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาและปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย พรอมใชงาน
ผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,000

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106120122

1. คาสาธารณูปโภค

202106120221

2. คาปฏิบัติงานนอกเวลา

202106120321

3. คาเงินคืนคาหนวยกิต

202106120421

4. คาซอมบํารุงระบบบัญชี 3 มิติ (3D)

202106120521

5. คาใชจายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

202106120621

6. คาใชจายในการบริหารจัดการศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค (คาน้ําประปา คาไฟฟา คาไปรษณีย คา
โทรศัพท และคาสาธารณูปโภคอื่นๆ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,634,900.00 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาปฏิบัติงานนอกเวลา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : เงินคืนคาหนวยกิต
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาซอมบํารุงระบบบัญชี 3 มิติ (3D)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (คาตอบแทน
ใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ) ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,440,170.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการบริหารจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
(คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ)
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

7,634,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
7,634,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

72,000.00

72,000.00

0.00

0.00

0.00

1,440,170.00

1,440,170.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2,329,267.50 2,795,121.00

2,329,267.50

1,863,414.00

9,317,070.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. คาสาธารณูปโภค
2. คาปฏิบัติงานนอกเวลา
3. คาเงินคืนคาหนวยกิต
4. คาซอมบํารุงระบบบัญชี 3 มิติ (3D)
5. คาใชจายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
6. คาใชจายในการบริหารจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูมารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูมารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูมารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

1000.00
85.00
1000.00
85.00
1000.00
85.00
1000.00
85.00
1000.00
85.00
350.00
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

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

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

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

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนที่งานบุคลรับผิดชอบ
รหัสโครงการ 6511000015
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 กํ า หนดให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมี
หน า ที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามโครงสร า งและประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อใหกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได
สนับสนุนภารกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ไดอยางคลองตัว ในการบริหารจัดการดานงานประชุม นั้น มีความ
จําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองใชงบประมาณไปในการดําเนินการจัดประชุม การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน และ
การอํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณของกองกลางใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถสนั บ สนุ น ภารกิ จ และพั น ธกิ จ ของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว
2) เพื่อใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและกองกลาง ดําเนินการเปนไปตาม กฎ ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของราชการ
5. กลุมเปาหมาย
1) กลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล และ ผูทรงคุณวุฒิดาน
กฎหมาย
2) กลุมผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี
3) กลุมผูบริหารระดับกลางและระดับตน ประกอบดวย คณบดี ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการสถาบัน
4) กลุมผูปฎิบัติการ/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ/หัวหนางาน
6. วิธีการดําเนินงาน
1) การประชุมตามปฏิทินการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
2) อํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรม
3) การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,869,360.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. รอยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เขารวมประชุม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความสําเร็จของรายงานการประชุม/การรายงานผลการดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/
หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. รอยละของการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เชิงคาใชจาย

150
หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

80

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

ชื่อกิจกรรมยอย

202107040121

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

202107040221

2. คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง
บุคลากรสายสนับสนุน

202107040321

3. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง (คา
รักษาพยาบาล)
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

202107040421

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 106 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบัติงาน

431,040.00

107,760.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
107,760.00

268,320.00

67,080.00

67,080.00

67,080.00

67,080.00

950,000.00

237,500.00

237,500.00

237,500.00

237,500.00

220,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

รวม 1,869,360.00

467,340.00

560,808.00

467,340.00

373,872.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) เดือนละ 35920 บาท จํานวน 12 เดือน รวมจํานวนเงิน 431040 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 431040 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 12 ครั้ง
ครั้งละ 22360 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 268320 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง (คารักษาพยาบาล)
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 106 อัตรา
โรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 33 อัตรา
โรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 26 อัตรา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จํานวน 17 อัตรา
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตลาดนัด จํานวน 3 อัตรา
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา UBI จํานวน 1 อัตรา
รวมจํานวนเงิน 950000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 950000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2500*61คน) จํานวนเงิน 152500
บาท
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (1500*45คน) จํานวนเงิน 67500 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

107,760.00

107,760.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 220000 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

2. คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง (คา
รักษาพยาบาล)

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 106 อัตรา

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
จํานวนคณะกรรมการ ที่เขารวม
ประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสําเร็จของรายงานการ
ประชุม/การรายงานผลการ
ดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/
หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
จํานวนคณะกรรมการ ที่เขารวม
ประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสําเร็จของรายงานการ
ประชุม/การรายงานผลการ
ดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/
หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่เบิกคารักษาพยาบาล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่ไดรับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
อบรม

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

20.00

20.00

รอยละ

20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ

20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ

20.00

20.00

20.00

20.00

คน

190.00

190.00

190.00

190.00

รอยละ

20.00

20.00

20.00

20.00

คน

106.00

106.00

106.00

106.00

รอยละ

20.00

20.00

20.00

20.00

รอยละ

20.00

20.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองกลาง
รหัสโครงการ 6511000016
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 7 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลัง
การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิ ต ครู แ ละส ง เสริ ม วิ ท ยฐานะครู อี ก ทั้ ง ไดมี ก ารน อ มนํ า พระบรมราโชบายด า นการศึ ก ษาในการเป น
มหาวิทยาลัยเพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่น มาเป นยุท ธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒ นาทองถิ่น ดังนั้ น
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในฐานะหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอจัดทํา
โครงการบริหารจัดการกองกลาง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงตามภารกิจ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.เพื่อใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย พรอมใชงาน
5.เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2.สวนราชการ หนวยงาน และบุคคล ภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการปกติตามภารกิจหลักและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูมารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
เชิงคาใชจาย
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,000

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัตงิ าน
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
1.การปฏิบัติงานไดรบั การพัฒนาและปฏิบัติงานไดอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพของใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.มีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย พรอมใชงาน
4.ผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106130121

1. คาใชสอยคาวัสดุกองกลาง

202106130221

2. คาใชสอยคาวัสดุศูนยนวัตกรรมและ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู

202106130321

3. คาใชสอยคาวัสดุงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

202106130421

4. คาใชสอยคาวัสดุงานนิติการ

202106130521

5. คาใชสอยคาวัสดุงานชวยอํานวยการ
ผูบริหาร

202106130621

6. คาใชสอยคาวัสดุงานบริการวิชาการและ
ฝกอบรม

202106130721

7. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสิน
และจัดหารายได

202106130821

8. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารงานทั่วไป

202106130921

9. คาใชสอยคาวัสดุงานทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202106131021

10. คาใชสอยคาวัสดุงานการเงิน

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุกองกลาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานนิติการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานชวยอํานวยการผูบริหาร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบริการวิชาการและฝกอบรม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารงานทั่วไป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานทรัพยากรบุคคล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานการเงิน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106131121

11. คาใชสอยคาวัสดุงานบัญชี

202106131221

12. คาใชสอยคาวัสดุงานสื่อสารองคกร

202106131321

13. คาใชสอยคาวัสดุงานพัสดุ

202106131421

14. คาใชสอยคาวัสดุงานอาคารสถานที่และ
ซอมบํารุง

202106131521

15. คาใชสอยคาวัสดุงานวิศวกรรมและภูมิส
ถาปตย

202106131621

16. คาใชจายในการบริหารจัดการศูนย
นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202106131721

17. คาใชจายในการบริหารจัดการงาน
อาคารสถานที่และซอมบํารุง

202106131821

18. คาตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
พัสดุ

202106131921

19. คาเบี้ยประกันรถยนตมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานบัญชี
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานสื่อสารองคกร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานพัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานอาคารสถานที่และซอมบํารุง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยคาวัสดุงานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการบริหารจัดการศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (คาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ และคาใชจายอื่นๆ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และซอม
บํารุง (คาตอบแทน
ใชสอย วัสดุ และคาใชจายอื่น) ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยประกันรถยนตมหาวิทยาลัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
202106132021

20. คาน้ํามันรถมหาวิทยาลัย

202106132121

21. คากําจัดขยะ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาน้ํามันรถมหาวิทยาลัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คากําจัดขยะ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท

รวม

150,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00

300,000.00

360,000.00

300,000.00

240,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาใชสอยคาวัสดุกองกลาง
2. คาใชสอยคาวัสดุศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
3. คาใชสอยคาวัสดุงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ
4. คาใชสอยคาวัสดุงานนิติการ
5. คาใชสอยคาวัสดุงานชวยอํานวยการผูบริหาร
6. คาใชสอยคาวัสดุงานบริการวิชาการและฝกอบรม
7. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได
8. คาใชสอยคาวัสดุงานบริหารงานทั่วไป
9. คาใชสอยคาวัสดุงานทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูมารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูมารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูมารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูมารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจผูรับบริการ

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
150,000.00

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
90.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

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

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

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

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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10. คาใชสอยคาวัสดุงานการเงิน
11. คาใชสอยคาวัสดุงานบัญชี
12. คาใชสอยคาวัสดุงานสื่อสารองคกร
13. คาใชสอยคาวัสดุงานพัสดุ
14. คาใชสอยคาวัสดุงานอาคารสถานที่และซอมบํารุง
15. คาใชสอยคาวัสดุงานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย
16. คาใชจายในการบริหารจัดการศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17. คาใชจายในการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และซอม
บํารุง
18. คาตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ
19. คาเบี้ยประกันรถยนตมหาวิทยาลัย
20. คาน้ํามันรถมหาวิทยาลัย
21. คากําจัดขยะ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผุรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ85
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
0.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00
500.00
85.00

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

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

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษา
รหัสโครงการ 6512000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารยกระดั บ ศู น ย ภ าษาและการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยตนเองเป น ศู น ย
การศึกษานาชาติและดําเนินงานรวมกับงานวิเทศสัมพันธ โดยมีภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒ นา
การศึกษานานาชาติ การพัฒนาการเรียนสอนดานภาษา การบริการทางวิชาการดานภาษา การพัฒนา
ทักษะทางภาษาของบุคลากรและนักศึกษา การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ และ
ดําเนินการดานตางประเทศ และสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการ
ปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒ นาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่เปนสากลและกาวทันโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศ
สัมพันธและศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติจึงขอเสนอโครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธและ
ศูนยภาษาการศึกษานานาชาติ
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหงานวิเทศสัมพันธและศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคคลากรประจําหนวยงาน/คณาจารย/นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานและคาใชสอยอื่น ๆ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานและคาใชสอยอื่น ๆ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของกรอบระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

4

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
บุคลากรประจําหนวยงานขับเคลื่อนการดําเนินงานได
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
ผลลัพธ (Outcome)
งานกิจการพิเศษ (โครงการจัดตั้งศูนยฯ งานวิเทศฯ งานบริการวิชาการฯ) สามารถขับเคลื่อน
งานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106140121

1. คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

202106140222

2. คาสาธารณูปโภค

202106140321

3. ศึกษาดูงานประจําหนวยงานโครงการ
จัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ

202106140431

4. สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
มรภ.อย.

หมวดรายจาย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน
รายละเอียด : คาวัสดุอุปกรณสํานักงานและคาใชสอยอื่น ๆ เชน
คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร แฟม ปากกา สมุดฯ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 106300 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : 2.คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาโทรศัพท และคาใชสอยอื่นฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : 3.ศึกษาดูงานประจําหนวยงานโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและ
การศึกษานานาชาติ
รายละเอียด : คาเดินทางไปราชการ,คาน้ํามัน, คาที่พัก, คาจางเหมารถตู,
คาอาหาร และอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : .สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป เครื่องละ 3,200 บาท
มาตรฐานฯ
1.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi
2.สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
3.มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
คําชี้แจงฯ
ใชสแกนเอกสาร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3200 บาท
รายการครุภัณฑ
1. .สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3200 จํานวน 1 เครื่อง รวม
เปนเงิน 3,200.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,200.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

106,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
25,075.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
28,075.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
28,075.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
25,075.00

2,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

3,200.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
202106140531

ชื่อกิจกรรมยอย
5. ตูเหล็กสูงบานเลือ่ นกระจกสูง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ
สถานที่ดําเนินการ
มรภ.อย.

202106140631

6. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป
สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

9,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
9,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

8,600.00

8,600.00

0.00

0.00

0.00

รวม 200,000.00

50,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ตูเหล็กสูงบานเลื่อนกระจกสูง ใบละ 4,950 บาท จํานวน 2 ใบ
มาตรฐานฯ
1. เปนตูเหล็ก บานเลื่อนกระจก
2. ภายในตูมี 3 ชั้นวาง สามารถปรับระดับได
3. กุญแจเปนแบบบานเลื่อน ระบบลอคอิสระ
คําชี้แจงฯ
ใชสําหรับเก็บแฟมเอกสาร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9900 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูเหล็กสูงบานเลื่อนกระจกสูง ราคา 4950 จํานวน 2 ชึ้น รวมเปนเงิน
9,900.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,900.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนา
ตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8600 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา
4300 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 8,600.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,600.00 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

2. คาสาธารณูปโภค

3. ศึกษาดูงานประจําหนวยงาน
โครงการจัดตั้งศูนยภาษาและ
การศึกษานานาชาติ
4. สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป
5. ตูเหล็กสูงบานเลื่อนกระจกสูง

6. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer)

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สํานักงานและคาใชสอยอื่น ๆ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคา
สาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ศึกษาดูงานประจําหนวยงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอนละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

1.00

1.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

2.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน เกลี้ยงสอาด

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
รหัสโครงการ 6512000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

165

3. หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น ภาระหน า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดทําแผนการจัดทํางบประมาณ การ
ติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนางาน
ใหเกิด ประสิทธิภ าพ และเกิ ดประโยชน สูงสุ ดตอมหาวิทยาลัยซึ่ งจะนํ างบประมาณที่ ไดรับ จัดสรรมา
สนับสนุนงานตางๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความบกพรองในปที่ผานมานั้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหกองนโยบายและแผนปฏิบัติงานและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรกองนโยบายและแผน
6. วิธีการดําเนินงาน ตามระเบียบวิธีการทางพัสดุ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 235,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนงานที่ไดรับการสนับสนุน
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. ดําเนินงานในงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

7

รอยละ

90

งาน

7

บาท

235,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
การประสานงานระหวางฝายตาง ๆ เปนไปไดดวยดีเอื้ออํานวยใหหนวยงานทั้งภายใน
ที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดสามารถใชขอมูลรวมกันได และทําใหการประสานงาน หรือการทําความเขาใจ
เปนไปไดดวยดียิ่งขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบสําหรับผูบริหาร เชน ระบบสารสนเทศที่
ชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
(Executive support systems) จะเอื้ออํานวยใหผูบริหารมีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจไดดีขึ้น
อันจะสงผลใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคไวได
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
สามารถใชขอมูลอางอิงและนําไปบริหารงบประมาณไดอยางมีคุณภาพ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106150121

1. คาใชจายในการไปราชการ/ศึกษาดูงาน/
ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1

202106150222

สถานที่ดําเนินการ
กองนโยบายและแผน
2. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2565

202106150331

สถานที่ดําเนินการ
กองนโยบายและแผน
3. ครุภัณฑ พารทิชั่น กั้นหอง
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดําเนินการ
กองนโยบายและแผน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : 1. คาใชจายในการไปราชการ/
ศึกษาดูงาน/ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
110,000 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

110,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
110,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

235,000.00

58,750.00

70,500.00

58,750.00

47,000.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110000 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑ พารทิชั่น กั้นหอง
115,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 115000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดพาทิชั่นกั้นหอง ราคา 115,000 จํานวน 1
รายการ รวมเปนเงิน 115,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 115,000.00 บาท

รวม
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. คาใชจายในการไปราชการ/ศึกษาดูงาน/ฝกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
2. คาสาธารณูปโภค
3. ครุภัณฑ พารทิชั่น กั้นหอง

หนวยนับ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

1.00

0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

กิจกรรม

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม
รอยละ

1.00
90.00

1.00
90.00

1.00
90.00

1.00
90.00

1
รอยละ

1.00
90.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
รหัสโครงการ 6512000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
งานประกันคุณภาพ ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกลการประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาภายในอยางต อเนื่ องตามขั้ น ตอน โดยมหาวิทยาลัย ได ส นับ สนุ น ใหมีการประเมิ น
คุณ ภาพการศึ กษาภายในทุ กระดั บ คื อ ระดับ หลักสูตร ระดับ คณะ ระดับ สํานัก/สถาน และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนประจําทุกป
ดังนั้น เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่ตอเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ งานประกันคุณภาพจึงได
จัดทําโครงการสนับสนุนการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2564 ขึ้น ทั้งใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ ระดั บ สํ านั ก /สถาบั น และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ตรวจสอบผลการ
ดําเนิน งาน และนํ าขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในมาพั ฒ นางาน
พัฒนาบุคลากร พัฒนาองคกร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนไปตามมาตรฐานและเปนการเตรียมความ
พรอมรองรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายนอก ของสํ านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ตอไป
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร, คณะ, สํานัก/
สถาบัน และมหาวิทยาลัย
2.เพื่อใหหลักสูตร, คณะ, สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยทราบผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.เพื่อพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร, คณะ, สํานัก/สถาบัน
และมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
4.เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ตอไป
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร
2.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน 1.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
3.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน
4.กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

ตัวชี้วดั (Indicators)
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
มหาวิทยาลัยไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนําผลไปพัฒนาปรับปรุงใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
หนวยงาน นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
หนวยงานมีประสิทธิภาพ วางแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202202030121

1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ระดับสํานัก/สถาบัน
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2563
3..การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2564
4..การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา2564

202202030221
202202030321
202202030421
202202030521
202202030631

5. งานบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน
ใหนวยงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
6. 6 คอมพิวเตอรสํานักงาน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30830 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 550000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 91700 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 352470 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : รายละเอียด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 95000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. คอมพิวเตอร ราคา 95000 จํานวน 1 เครื่อง
รวมเปนเงิน 95,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 95,000.00 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

30,830.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,830.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

550,000.00

0.00

91,700.00

0.00

0.00

0.00

91,700.00

352,470.00

100,000.00

200,000.00

50,000.00

2,470.00

95,000.00

0.00

95,000.00

0.00

0.00

1,200,000.00

300,000.00

360,000.00

300,000.00

240,000.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. 1.การตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ระดับ
สํานัก/สถาบัน
2. การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษ
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2563
3. 3.การตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา
2564
4. 4.การตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา2564
5. งานบริหารจัดการ
สงเสริม สนับสนุน
ใหนวยงานพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
6. 6 คอมพิวเตอร
สํานักงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนวยงานระดับสํานัก/
สถาบัน ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารของคณะเพื่อ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณ ของคณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคงอยู ดาน
สังคม และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

งาน

0.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

งาน

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน
สังคมศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคงอยู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารงานของคณะ
เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธของพันธกิจ กลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะ

รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
4.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA 3.75 คะแนน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การใชจายงบประมาณ
เปนไปตามที่กําหนด

งาน

5.00

5.00

5.00

5.00

รอยละ

30.00

50.00

15.00

5.00

รายการ
รายการ

0.00
0.00

3.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คอมพิวเตอรสํานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องใชเพียงพอตอการใช
งาน

งาน

100.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ไมมี

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

ไมมี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
รหัสโครงการ 6513000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเริ่มดําเนินการเปนหนวยงานกลาง
มีหนาที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในทุกคณะ โดย
ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษา จัดหาแหลงงานใหมและสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถานประกอบการ เตรี ย มความพร อมให กับ นั กศึ กษา สนั บ สนุ น และส งเสริม ให อาจารยเขาอบรม
อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา การดําเนินงานตามกระบวนการสหกิจศึกษา ทั้งกระบวนการกอน ระหวาง
และหลั งออกปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึ ก ษา การจั ด ประกวดโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษา และการพบปะสถาน
ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบะจังหวัดใกลเครียง ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสห
กิจศึกษา ดังนั้นศูนยสหกิจศึกษาจึงจัดทําโครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อให
การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสหกิจศึกษาที่
กําหนด
2.เพื่อใหอาจารยไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการนิเทศสหกิจ
ศึกษา
3.เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับชื่อเสียงจากการรับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4
2. อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 4 คน
6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดสงนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
2.จัดสงอาจารยเขารับการอบรมพัฒนาอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
3.จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและพบปะสถานประกอบการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 240,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. จํานวนอาจารยนิเทศเขารับการอบรมการนิเทศงานสหกิจศึกษา
3. จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสามารถไดงานทําหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. อาจารยออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาไดตามมาตรฐานสหกิจศึกษา
3. ความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดําเนินการสําเร็จตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. ผลการใชจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
ครั้ง

30
4
1

รอยละ
รอยละ
รอย

80
100
85

รอยละ

90

รอยละ

90
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.นักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
2.อาจารยนิเทศไดรับความรูความเขาใจความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
การนิเทศสหกิจศึกษา
3.นักศึกษาไดเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวมประกวดสหกิจศึกษาในกลุมเครือขายสหกิจภาค
กลางตอนบน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1.นักศึกษามีความพรอมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได
ทุกสถานที่ออกสหกิจศึกษา
2.อาจารยนิเทศที่ผานการอบรมสามารถนําความรูไปดําเนินงานหรือปรับปรุงใหเกิดการบูรณา
การการเรียนกับการทํางานของนักศึกษาได
3.นักศึกษาและสถานประกอบการไดรับรางวัล
ผลลัพธ (Outcome)
1. นักศึกษาสหกิจศึกษาไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา
2. อาจารยสามารถนิเทศนักศึกษาไดตามมาตรฐานสหกิจศึกษา
3. นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดสหกิจศึกษาในกลุมเครือขายสห
กิจศึกษาภาคกลางตอนบน
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202102030121

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

202102030221

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 ถึง 30/09/2566
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมปจฉิมนักศึกษาสหกิจศึกษา

202102030321

202102030421

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมพัฒนาอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
ที่มีคุณภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
และพบปะสถานประกอบการ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202102030521

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมอบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

202102030621

6. กิจกรรมออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร 10,800 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,200 บาท
อาหารกลางวัน 10,000 บาท
คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร 5,400 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 600 บาท
คาอาหารกลางวัน 5,000 บาท
คาวัสดุ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาลงทะเบียนอบรม/สัมมนา 30,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง 2,880 บาท
คาพาหนะ 7,500 บาท
คาที่พัก 9,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,780 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการ 3,200 บาท
คาอาหารกลางวัน 8,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 5,600 บาท
คาเงินรางวัล 7,500 บาท
คาจัดสถานที่ 40,000 บาท
คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 74,300 บาท
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 2,7000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท
รายละเอียด : คาวัสดุ 10,000 บาท
คาเบี้ยงเลี้ยงไปราชการ /คาน้ํามัน/คาเชาเหมารถตู 30,920 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,920 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

32,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
16,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
16,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

16,000.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

49,780.00

0.00

0.00

49,780.00

0.00

74,300.00

0.00

0.00

74,300.00

0.00

27,000.00

0.00

23,400.00

3,600.00

0.00

40,920.00

0.00

40,920.00

0.00

0.00

240,000.00

60,000.00

72,000.00

60,000.00

48,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการ
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูและการเตรียมความ
พรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
สหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดเขารวมกิจกรรมปจฉิม
นิเทศสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยที่ไดรับการพัฒนาการ
ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย
นิเทศสหกิจศึกษามีความรูจาก
การอบรมมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประกวด
โครงงานสหกิจศึกษาสําหรับ
นักศึกษาและสถาน
ประกอบการ จํานวน 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
และสถานประกอบการไดรับ
รางวัล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักศึกษาที่อบรมรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู และเตรียมความพรอม
กอนออกฝกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ในการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นัก
ศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการ
นิเทศงานสหกิจศึกษาจาก
อาจารยนิเทศ

2. กิจกรรมปจฉิมนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา

3. กิจกรรมพัฒนาอาจารยนเิ ทศสหกิจ
ศึกษาที่มีคุณภาพ

4. กิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจ
ศึกษาและพบปะสถานประกอบการ

5. กิจกรรมอบรมรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา

6. กิจกรรมออกนิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

1.00

0.00

คน

30.00

0.00

30.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

4.00

0.00

คน

0.00

0.00

4.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

6.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

30.00

30.00

คน

0.00

30.00

30.00

30.00

ครั้ง

0.00

2.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

2.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา เงินออน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัสโครงการ 6513000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดนั้น การจัดการเรียนการสอน
ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รควรเน น ที่ ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ โดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่
หลากหลาย และสอดคลองกับผูเรียนโดยในการจัดกระบวนการเรียนรูนั้น ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียนได
ศึกษาและเรียนรูจากการปฏิบั ติจริง จึงจําเป นตองใชวัสดุเพื่อประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคฤดูรอน
ซึ่งตองเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จากเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และวั ส ดุ ต า งๆ เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะในการเรี ย นรู จ นสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชได ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดหาวัสดุ อุปกรณใหกับนักศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาผูสอนใหมีความรูใหมอยูเสมอ
สนองตอความตองการของผูเรียน สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหอาจารยผูสอนมีความรูใหมในการนําไปปรับใชในการเรียนการสอน
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย อาจารยผูสอน , นักศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรม จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,477,705.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. อาจารยผูสอนไดรับการพัฒนา
2. นักศึกษา ภาคปกติ ไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน
3. บทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เชิงคุณภาพ
1. อาจารยผูสอนไดรับความรูใหม เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จทันตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
ภาคเรียน
รายวิชา

80
3
2

รอยละ
รอยละ

80
100

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1. อาจารยผูสอนไดรับการพัฒนาใหมีความรูใหมในการจัดการเรียนการสอน
2. นักศึกษาไดรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไดรับความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต
ผลลัพธ (Outcome)
1. การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย ดึงดูดใจผูเรียน
2. ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106160121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. พัฒนาอาจารยผูสอน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202106160221

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. การพัฒนา/ปรับปรุงกลุมวิชาชีพครู
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202106160321

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. จัดทําบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202106160421

4. สนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไป (ภาคปกติ)

202106160521

5. สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
(ภาคปกติ)

202106160621

6. คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร
คาวัสดุและใชสอย
-คาวัสดุ ,คาถายเอกสาร
-คาอาหารกลางวัน ,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ
คาวัสดุและใชสอย
-คาวัสดุ ,คาถายเอกสาร
-คาอาหารกลางวัน ,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดทําบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 736,705 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาตอบแทนการสอน
-คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 401,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่
1/2564 และ 2/2564
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

120,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
40,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
40,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
10,000.00

30,000.00

25,000.00

5,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

736,705.00

0.00

300,000.00

0.00

436,705.00

401,000.00

0.00

0.00

401,000.00

0.00

100,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
202106160721

ชื่อกิจกรรมยอย
7. การจัดประชุมคณะกรรมการตาม
ภาระกิจ
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : การจัดประชุมคณะกรรมการตาม
ภาระกิจ/คณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ /คณะกรรมการศูนย
บริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/คณะกรรมการ
วิชาการ
คาตอบแทน
-คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ ,เบี้ยประชุม
คาวัสดุและใชสอย
-คาวัสดุ คาถายเอกสาร
-คาอาหารกลางวัน ,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
12,500.00

รวม

1,477,705.00

369,426.25

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
12,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
12,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
12,500.00

443,311.50

369,426.25

295,541.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. พัฒนาอาจารยผูสอน

2. การพัฒนา/ปรับปรุงกลุมวิชาชีพครู

3. จัดทําบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

4. สนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชา
ศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ)

5. สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคฤดู
รอน (ภาคปกติ)

6. คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน

7. การจัดประชุมคณะกรรมการตาม
ภาระกิจ

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย
ผูสอนไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย
ผูสอนไดรับความรูใหมเพื่อ
นําไปพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
ประชุม/วิพากษกลุมวิชาชีพครู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุม
วิชาชีพครูไดรับการพัฒนา/
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บทเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได
บทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อนําไปใชในการัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุน
วัสดุและอุปกรณสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (ภาคปกติ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ
สําหรับการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ)
เพียงพอ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
(ภาคปกติ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
ภาคฤดูรอน (ภาคปกติ) ที่
เพียงพอ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
เบิกจายคาตอบแทนการสอน
เกินภาระงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
เบิกจายเปนไปดวยดวยความ
ถูกตอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
ประชุมคณะกรรมการตาม
ภาระกิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
ประชุมแลวเสร็จตามภารกิจ
ของหนวยงาน

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

80.00

80.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

งาน

1.00

1.00

0.00

0.00

งาน

1.00

1.00

0.00

0.00

รายวิชา

0.00

0.00

0.00

2.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ภาคเรียน

0.00

1.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

100.00

ภาคเรียน

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

100.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

รอยละ

0.00

80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา เงินออน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนางานและการใหบริการ
รหัสโครงการ 6513000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนการพัฒ นางานประมวลผล การสนับ สนุนขอมูลทางการศึกษา อาจารยและบุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง พั น ธกิ จ ดั ง กล า ว เป น งานที่ ต อ งจั ด ทํ า ข อ มู ล การติ ด ต อ
ประสานงาน การออกเอกสาร ตาง ๆ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงจําเปนตองจัดเตรียมครุภัณฑ ใหเพียงพอ เหมาะสม และพรอมใชงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน และใหบริการนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขารับบริการ
จากกองบริการการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาครุภัณฑทดแทนของเดิมที่ชํารุด
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา ผูมาติดตอ บุคลากร
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 93,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมาลผล
2. เกาอี้สํานักงาน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ตัว
ตัว

2
14

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
มีครุภัณฑที่เพียงพอสําหรับใชในการปฏิบัติงาน และการใหบริการแกนักศึกษา และผูมาติดตอ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
สรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัย
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักศึกษา และผูมาติดตอเกิดความพึงพอใจ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106170131

ชื่อกิจกรรม
ยอย
1. คาครุภัณฑ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
01/10/2564 31/12/2564
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : คาครุภัณฑ
- เกาอี้สํานักงาน พนักพิงสูงเบาะหนังหุมดวยPVC เกรดA ปรับระดับสูง-ต่ําดวยระบบไฮโดรลิค ขาชุบโคเมี่ยม มีลอ
ขนาดW68*D80*H115cm จํานวน 2 ตัวๆละ 4,950 บาท เปนเงิน 9,900 บาท
- เกาอี้สํานักงาน พนักพิงสูงเบาะหนังหุมดวยPVC เกรดA ปรับระดับสูง-ต่ําดวยระบบไฮโดรลิค ขาชุบโคเมี่ยม มีลอ
ขนาดW65*D70*H100cm จํานวน 6 ตัวๆละ 3,400 บาท เปนเงิน 20,400 บาท
- เกาอี้สํานักงาน พนักพิงสูงเบาะหนังหุมดวยPVC เกรดA แขน-ขาชุบโคเมี่ยม ขาตัว C ขนาด ขนาด
W66*D72*H90cm จํานวน 6 ตัวๆละ 3,200 บาท เปนเงิน 19,200 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
12. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing
Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000
44,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 93,500 บาท

จํานวนเงิน
93,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
93,500.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรม
ยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล ราคา 22000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 44,000.00 บาท
2. เกาอี้สํานักงาน ราคา 4950 จํานวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 9,900.00 บาท
3. เกาอี้สํานักงาน ราคา 3400 จํานวน 6 ตัว รวมเปนเงิน 20,400.00 บาท
4. เกาอี้สํานักงาน ราคา 3200 จํานวน 6 ตัว รวมเปนเงิน 19,200.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 93,500.00 บาท

รวม

93,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

23,375.00

28,050.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาครุภัณฑ

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ
รายการ
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

16.00
80.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา เงินออน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

23,375.00

18,700.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการกองบริการการศึกษา
รหัสโครงการ 6513000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนางานประมวล การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแก
นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาว จําเปนตอง
จัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับ การพั ฒ นา การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ และมีคาใชสอยตางๆ เพื่ อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานในกองบริการการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา ผูมาติดตอ บุคลากร
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 227,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. การบริหารจัดการกองบริการการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ปงบประมาณ

1

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

90

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

รหัส 12 หลัก

หมวดรายจาย/รายละเอียด

202107050121

1. สนับสนุนงานบริการ กองบริการ
การศึกษา

202107050222

2. จายคาสาธารณูปโภค

202107050321

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใชสอย,วัสดุ
-คาวัสดุ คาถายเอกสาร
-คาจางเหมา คาซอมครุภัณฑ
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค
-คาโทรศัพท , คาไปรษณีย /แสตมป
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาใชจายในการไปราชการ
-คาลงทะเบียนอบรม/สัมนา
-คาอาหาร ,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-คาที่พัก
-คาเชารถ ,คาน้ํามัน.

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สนับสนุนงานบริการ กองบริการการศึกษา
2. จายคาสาธารณูปโภค
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุสนับสนุนงานบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จายคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการเบิกจายถูกตอง ครบถวน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการ

จํานวนเงิน

รวม

107,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
92,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

100,000.00

5,000.00

10,000.00

80,000.00

5,000.00

227,500.00

56,875.00

68,250.00

56,875.00

45,500.00

หนวยนับ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา เงินออน

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
5,000.00

งาน
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
รอยละ
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

1.00
0.00
3.00
100.00
0.00
80.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

1.00
0.00
3.00
100.00
0.00
80.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

1.00
0.00
3.00
100.00
0.00
80.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

1.00
80.00
3.00
100.00
90.00
80.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
รหัสโครงการ 6514000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการ
และสิ่ งอํ านวยความสะดวกให แก นั กศึ กษา จัดกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษา และจัดกิจ กรรม กีฬา และ
นันทนาการใหนักศึกษาไดมีสวนรวมเพื่ อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิ ตให มี
คุณลักษณะบัณ ฑิตที่ พึงประสงค อีกทั้งยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับ
นักศึกษา ไดแกการใหบริการงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา หอพักนักศึกษา และการดูแลดานการรักษาและ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน ใหแกนักศึกษาสามารถเขาใชบริการไดอยางเพียงพอ ดังนั้นการบริหารจัดการ
องคกรในดานการบริหารงบประมาณและการเงินจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมสนับสนุนใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก รวมถึงวัสดุอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ และพรอมใชงานใหเพียงพอสําหรับนักศึกษา
รวมถึงผูท่ีเขารับบริการ และสิ่งสําคัญที่จะทําการขับเคลื่อนสงผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ก็คือบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาซึ่งจะตองไดรับการอบรม พัฒนาความรูในงาน
กิจการนักศึกษาและนําความรูมาพัฒนางานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีการติดตอสื่อสาร
ประสานงานกับ หน วยงานภายในและภายนอกไดสะดวกและรวดเร็ว เพื่ อประสานงานให งานตางๆ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนางานได
3.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ที่เขารับบริการในงานตางๆของกองพัฒนานักศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
2. การไปราชการประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
3. คาสาธารณูปโภค
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 140,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

200

รอยละ

85

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1) มีการพัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและบุคลากรในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1) ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1) ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106180121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. งานบริหารสํานักงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

202106180221

สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
2. การไปราชการเขารวมประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

202106180322

สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
3. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 86,000 บาท

86,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง คาเชารถ ที่พัก คา
น้ํามัน คาลงทะเบียน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

140,000.00

35,000.00

42,000.00

35,000.00

28,000.00

คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : เบิกจายคาสาธารณูปโภค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท

รวม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
26,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. งานบริหารสํานักงาน

2. การไปราชการเขารวมประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

3. คาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการ
ไปราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากร
ไดรับความรูจากการไปราชการ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการ
จายคาโทรศัพท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

4.00

4.00

2.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

2.00

2.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
รหัสโครงการ 6514000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ในการจัดบริการดานที่
พั ก อาศั ย สํ าหรั บ นั กศึ ก ษาหญิ ง และนั กศึก ษาโครงการแลกเปลี่ย นฯ หอพั กนัก ศึกษาจึ งมุงเนน การ
จั ด บริ ก ารสิ่ งอํ านวยความสะดวก ที่ เอื้ อต อ การพั ฒ นาการเรีย นรูของนั ก ศึก ษา และจั ดบริก ารด าน
กายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งฝกใหนักศึกษาเปนคน มีระเบียบ วินัย มีน้ําใจตอผูอื่น สามารถใช
ชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ดังนั้น หอพั กนั กศึ กษา จึงจําเป น ตองมี บุคลากรไวดู แลอํานวยความสะดวก และรักษาความ
ปลอดภัยยามฉุกเฉิน ที่นักศึกษาตองการความชวยเหลือ และมีบุคลากรไวคอยรักษาความสะอาดของ
หอพั ก ให ถูกสุ ขอนามั ย มี การจั ดเตรีย ม วัส ดุ อุป กรณ ที่ พ รอ มใช ซอมแซมอุป กรณ ใหใชงานได มี
ประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารที่สามารถใหผูปกครองหรือนักศึกษาติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่ที่ดูแลหอพักไดหรือติดตอยามฉุกเฉินกับผูปกครองของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา และผูปกครอง
ของนักศึกษาที่เขามาพักอาศัยจะไดรับความปลอดภัยและการบริการที่ดีจากทางมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนบริการและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดไดมีที่
พักปลอดภัย
2.เพื่อสนับสนุนบริการและอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาที่ บุคคลทั่วไปเขาพัก
ภายในหอพัก
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ที่เขารับบริการในงานตางๆของกองพัฒนานักศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน 1. คาลวงเวลาวันเสารอาทิตย
2. จัดซื้อวัสดุสํานัก/งานบานงานสวนงานครัว/จางเหมาบริการ
3.จางเหมาปรับปรุงศาลาเรือนรับรอง บริเวณดานหลัง หอพักนักศึกษา
4.จางเหมาทําบันได Service หลังคาหอนานาชาติ
5.คาสาธารณูปโภค
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 892,630.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบั จัดสรร
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

432

รอยละ

85

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
มีการพัฒนาระบบบริหารและบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106190121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. คาปฏิบัติงานลวงเวลาลวงเวลาวันเสาร
อาทิตย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565

202106190221

สถานที่ดําเนินการ
หอพักนักศึกษา
2. จัดซื้อวัดสดุสํานักงาน/งานบานงานครัว/
งานสวน/คาจางเหมาบริการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564- 30กันยายน 2565

202106190332

สถานที่ดําเนินการ
หอพักนักศึกษา
3. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน2565

202106190422

สถานที่ดําเนินการ
หอพักนักศึกษา
4. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม2564-30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
งานหอพักนักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาปฏิบัติงานลวงเวลาลวงเวลาวัน
เสารอาทิตย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120000 บาท

120,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
30,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสํานัก/งานบานงาน
สวนงานครัว/จางเหมาบริการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 278730 บาท

278,730.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

28,730.00

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : 1.จางเหมาปรับปรุงศาลาเรือน
รับรอง บริเวณดานหลัง หอพักนักศึกษา (หอพักอู
ทอง) เปนเงิน 456,700 บาท
2.จางเหมาทําบันได service หลังคาหอนานาชาติ
เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 474,700 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาบริการโทรศํพท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 19,200 บาท

474,700.00

0.00

0.00

474,700.00

0.00

19,200.00

6,400.00

4,800.00

4,800.00

3,200.00

รวม

892,630.00

223,157.50

267,789.00

223,157.50

178,526.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. คาปฏิบัติงานลวงเวลาลวงเวลาวันเสารอาทิตย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเจาหนาที่
ปฏิบัติงานลวงเวลา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจายจัดซื้อวัสดุ
และคาจางเหมา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางเหมาปรับปรุง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจายคาโทรศัพท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

คน

2. จัดซื้อวัดสดุสํานักงาน/งานบานงานครัว/งาน
สวน/คาจางเหมาบริการ
3. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
4. คาสาธารณูปโภค

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564

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)

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

10.00

10.00

10.00

10.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง
รอยละ

0.00
85.00

0.00
85.00

2.00
85.00

0.00
85.00

ครั้ง
รอยละ

4.00
85.00

3.00
85.00

3.00
85.00

2.00
85.00

6.00

6.00

6.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

6.00

200
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา
รหัสโครงการ 6514000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

202

3. หลักการและเหตุผล
หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่
และผูใชบริการที่เกี่ยวของเปน ภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุป กรณ เครื่องใช
สํานั กงาน และครุภั ณ ฑ ต าง ๆ ให เพี ย งพอต อการใช งาน อํานวยความสะดวก และต องมีระบบการ
ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว พรอมใชงานเพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการและการใหบริการ
ดานขอมูลแกนักศึกษาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ที่เขารับบริการในงานตางๆของกองพัฒนานักศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน 1. คาซอมครุภัณฑ
2. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดแตงฟนสลับพรอมแทนชารตแบต
3.จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 24000 บีทียู
4.ตูทําน้ํารอน1กอกน้ําเย็น 2 กอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 125,170.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

432

รอยละ

85

รอยละ

80

รอยละ

80

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

ชื่อกิจกรรมยอย

202106200121

1. คาซอมครุภัณฑ

202106200231

2. จัดซื้อครุภัณฑหอพักนักศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน
2565
สถานที่ดําเนินการ
หอพักนักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

กิจกรรมยอย
1. คาซอมครุภัณฑ
2. จัดซื้อครุภัณฑหอพักนักศึกษา

50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
15,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
15,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,000.00

75,170.00

0.00

75,170.00

0.00

0.00

รวม 125,170.00

31,292.50

37,551.00

31,292.50

25,034.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาซอมครุภัณฑ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดแตงฟนสลับพรอมแทนชารตแบต ราคา 19,700 จํานวน 1 ตัว รวมเปน
เงิน 19,700.00 บาท
2. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 24000 บีทียู ราคา 33000 จํานวน 1 เครื่อง รวม
เปนเงิน 33,000.00 บาท
3. ตูทําน้ํารอน1กอกน้ําเย็น 2 กอก ราคา 22470 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 22,470.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 75,170.00 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจาคาซอมครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจายคาครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
15,000.00

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

3.00
85.00
0.00
85.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

3.00
85.00
4.00
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

3.00
85.00
0.00
85.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

2.00
85.00
0.00
85.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
รหัสโครงการ 6514000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั น การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย เปน หัว ใจสําคัญ ต อการเปลี่ย นแปลงองค กร มนุษ ยจึง
จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
การที่มนุษยไดทําสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทําใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามไปดวย การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เป น การนํ าศั ก ยภาพของแต ล ะบุ ค คลมาใช ไม ว าจะเป น การนํ า เอาความรู
ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการและ
สมรรถนะเพื่ อให การปฏิ บั ติงานให เกิ ดประโยชนสูงสุด และสรางให แตล ะบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีตอ
องคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงาน ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสราง
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดี แลวยังเปนการสรางขวัญกําลังในการทํางาน ที่นับวาเปน
สวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกร ซึ่งจะทําใหบุคลากรไดรับความรูเพื่อนําไปใชในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่บุคลากรในหนวยงาน จะตองไดรับไดรับพัฒนาสมรรถนะหลัก
ดานมุงผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ
และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานใหกับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 39,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

18

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1) มหาวิทยาลัยเกิดการยอมรับเปนที่ชื่นชมของประชาชนรวมถึงนักศึกษาที่เขามา
รับบริการ
ผลลัพธ (Outcome)
1) มหาวิทยาลัยเกิดการยอมรับเปนที่ชื่นชมของประชาชนรวมถึงนักศึกษาที่เขามา
รับบริการ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

202107060121

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.64 -30 ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ต่ํากวา ป.ตรี
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.64 -30 ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชารถ/คาน้ํามัน/
คาที่พัก/คาลงทะเบียน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชารถ/คาที่พัก/
คาน้ํามัน/คาลงทะเบียน

202107060221

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

39,000.00

9,750.00

11,700.00

9,750.00

7,800.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต่ํากวา ป.ตรี

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่ํากวา ป.ตรี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรไดรับการพัฒนา

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00
0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
0.00
0.00
0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

18.00
80.00
6.00
80.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2565
รหัสโครงการ 6514000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีทั้ง
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละนั ก ศึ ก ษาภาค กศ.บป. และในแต ล ะป ก ารศึ ก ษาจะมี จํ า นวนบั ณ ฑิ ต และ
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลายสาขาที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ สําหรับในป พ.ศ.
2565 บั ณฑิตที่ สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีจํานวนประมาณการ
ทั้งสิ้น 1,400 คน ซึ่งในปการศึกษา 2562-2563 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
เสด็จแทนพระองคในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏและวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2562-2563 ในชวง
กําหนดการที่ทางสํานักพระราชวังกําหนด ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการฝกซอมและงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในป พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอ
ดําเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการดําเนินการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิต และมหาบัณฑิตไดเขารวมงานพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3. เพื่อสรางความรวมมือในการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยกับพื้นที่โดยการสรรหาและมอบ
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหกับคนในพื้นที่
5. กลุมเปาหมาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน 1,400 คน
6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
เชิงคุณภาพ
1. บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรมีงานทํา
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,400

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1) บัณฑิตที่จบการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
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ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1) บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทําภายในระยะเวลา 1 ป
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1) บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทําภายในระยะเวลา 1 ป
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202102040121

1. กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม
และฝกซอมใหญ

202102040221

2. กิจกรรมงานพิธีรับพระราชทานปริญญา
บัตร
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.64- 30 ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

กิจกรรมยอย

2. กิจกรรมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

150,890.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
150,890.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

99,110.00

0.00

0.00

99,110.00

0.00

รวม 250,000.00

62,500.00

75,000.00

62,500.00

50,000.00

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบัณฑิตที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบัณฑิตในการเขารวมกิจกรรม

คน
รอยละ
คน
รอยละ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาปกปริญญาบัตร 1,400 ปก ๆละ 85 บาท รวม 119,000 บาท
คาใบปริญญาบัตร 1,400 ใบ ๆละ 11 บาท รวม 15,400 บาท
คาวัสดุ 16,490 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,890 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : -คาเบี้ยเลี้ยงผูบริหาร 15 คน ๆละ 1 วัน ๆละ 270 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย เจาหนาที่ 160 คน ๆละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท
-คาเชารถตู 20 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆละ 2,500 บาท
-คาน้ํามันรถตู 6 คัน ๆละ 1,000 บาท
-คาทางดวน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99,110 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย

1. กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม และฝกซอมใหญ

จํานวนเงิน

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00
0.00
0.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
0.00
0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

1400.00
80.00
1400.00
80.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
รหัสโครงการ 6514000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
จัดบริการสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักศึกษา ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและ
การจัด กิ จ กรรมของนั กศึ กษา และให ความสําคัญ ตอการสงเสริมและสนั บ สนุน ใหนักศึกษาใหไดรับ
บริการทั้งดานกายภาพและคุณภาพชีวิตในดานวิชาการและกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ที่
จะสงผลใหนักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรูและใหความสําคัญตอการใหบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ
ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดเตรียมความพรอมของครุภัณฑที่
จะใชใหบ ริการแกนักศึกษาไดแกการบํ ารุงรักษาครุภัณฑที่มีอยูใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดเตรียมคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาใชในการลงระบบขอมูลกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงการ
จัดเก็บเอกสารตางๆที่จะดําเนินการจัดเก็บเขาระบบคอมพิวเตอรลดการสิ้นเปลืองในการใชแฟมงาน
เอกสารและสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงมีความจําเปนตองใชเครื่องแสกนเนอรที่สามารถแส
กนเอกสารไดคราวละหลายแผนและรวดเร็ว และเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่สามารถใชในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ใหแกนักศึกษาภายนอกสถานที่
ดั งนั้ น กองพั ฒ นานั ก ศึ กษาจึ งเล็ งเห็ น ความจํ าเป น ในการดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ และ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่จําเปนใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน เพื่อสามารถใหบริการแกนักศึกษาและผูเขา
รับบริการอยางเพียงพอ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการจัดกิจกรรม การบริการนักศึกษาในดานตาง ๆ มี
ความทันสมัยและอํานวยความแกสะดวกแกนักศึกษามากยิ่งขึ้นสงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน
และองคกร
4. วัตถุประสงค
1.
เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจําเปนไวสนับสนุนในดานการ
ใหบริการและสวัสดิการ
2.
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ที่เขารับบริการในงานตางๆของกองพัฒนานักศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน 1.ซอมแซมครุภัณฑ
2.จัดซื้อครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ซอมแซมครุภัณฑ
2. จัดอครุ
ซื้ ภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการในการรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

213
หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
รายการ

3
3

รอยละ

85

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1) มีการจัดหาและซอมแซมครุภัณฑในหนวยงานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเอื้อ
ประโยชนใหกับผูรับบริการ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1)
ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1)
ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
202106210121

1. งานซอมแซมครุภัณฑ

202106210231

2. จัดซื้อครุภัณฑ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาซอมแซมครุภัณฑ 52,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1.คอมพิวเตอรตั้งโตะ 4 เครื่อง ๆ
ละ 22,000 บาท
2.คอมพิวเตอรโนตบุค 2 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท
3.เครื่องแสกนเนอร 16,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น148,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ราคา 22000 จํานวน
4 เครื่อง รวมเปนเงิน 88,000.00 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ราคา 22000
จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 44,000.00 บาท
3. เครื่องแสกนเนอร ราคา 16000 จํานวน 1
เครื่อง รวมเปนเงิน 16,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 148,000.00 บาท

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

รวม

52,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
12,000.00

148,000.00

148,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

50,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. งานซอมแซมครุภัณฑ
2. จัดซื้อครุภัณฑ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซอมแซมครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ครั้ง
รอยละ
รายการ
รอยละ

ป 2564

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

คาเปาหมาย(Target)
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)

3.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

0.00
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา)
ตําแหนง..........................................
………/……………../……………
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
รหัสโครงการ 6514000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดาน
ของการใหบริการทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธ
กิจหลักในการสงเสริมทางดานการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนั้น
สุขภาพที่ ดี เป น สิ่ งสํ าคั ญ ที่ จ ะช ว ยส งเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรว มทํากิจ กรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น มหาลั ยจึงควรจั ดให มีบุ คลากรอยูป ระจําในการอํานวยความสะดวกและใหบ ริการแก
นักศึกษาและจัดเตรียมยาและเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูมาใชบริการ ทั้งนี้ยัง
ครอบคลุมไปถึงการใหบริการดานสุขภาพแกคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมการใหบริการดานสวัสดิการตางๆ ทั้งดานการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
อนามัยใหแกนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภาคปกติ อาจารยที่เขารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนดานสุขภาพและอนามัย
6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความถึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

รอยละ

85

รอยละ

80

รอยละ

80

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

รหัส 12 หลัก
202106220121

1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ

จํานวนเงิน

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ

แผนการปฏิบัติงาน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
25,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
25,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

50,000.00

12,500.00

15,000.00

12,500.00

10,000.00

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

1.00
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

1.00
85.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการใหคําปรึกษาแนะแนวและเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ
รหัสโครงการ 6514000010
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑ
มาตรฐาน UI GreenMetric
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI
GreenMetric) (6,150 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดูแลเอาใจใสนักศึกษา ซึ่งอยูในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ อาจเกิดความขัดแยง
และความสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหมๆ การปรับตัวจากบานและ
ครอบครัวสูการใชชีวิตลําพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม เพื่อนเพศเดียวกันและตางเพศ
ตลอดจนความวิต กกั งวลในการหางานทําก อนจบการศึ กษา การเตรียมความพรอมให กับ ผูจ ะเขาสู
ตลาดแรงงานในอนาคตเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาไดรูจักตนเอง มีความรู ความสามารถ
ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ หรื อ ประกอบอาชี พ ที่ ต รงกั บ ความถนั ด ทั ก ษะความสามารถและ
บุคลิกภาพของตนเอง ทําใหนักศึกษามีความสุขในการเรียนและการทํางาน สามารถพัฒ นาตนเองให
กาวหนาในอาชีพอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต รวมถึงการบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ
ข อ มู ล ข า วสารความเคลื่ อ นไหวในและนอกสถาบั น ที่ จํ าเป น แก นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เก า และการจั ด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ อีกทั้งยังมีการ
สงเสริมบทบาทให กับ อาจารยที่ป รึกษาได ดูแลชว ยเหลือนักศึกษา ใหคําปรึกษาและขอชี้แนะใหกับ
นักศึกษาไดอยางใกลชิดและทั่วถึงนการศึกษา การจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชา ซึ่งสิ่ง
เหลานี้อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนในมหาวิทยาลัยได ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและให
คําปรึกษา เพื่อใหความชวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เขาใจ และตระหนักรูใน
ตนเอง สามารถเขาใจปญหาและ หาทางออกไดอยางเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะประสบความสําเร็จเปน
บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเปนปญญาของแผนดินไดอยางสมบูรณ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเพื่อเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. เพื่อใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณและเทคนิคการใหคําปรึกษา
4. เพื่อใหอาจารยทราบถึงบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน 1.เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
2.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและเขาสูอาชีพ
3.กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
4.กิจกรรมศูนยบริการใหคําปรึกษา
5.กิจกรรมใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
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8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 205,590.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. - จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการพัฒนาทักษะการเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. - จํานวนคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. - นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. คณะกรรมการศูนยบริการใหคําปรึกษา
เชิงเวลา
1. รอยละการดําเนินงานสําเร็จตรงตามแผนที่วางไว
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนตอหนวยในการจัดโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

500

คน

30

คน
ชุด

500
1

รอยละ

90

คน

1,580

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
-นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา จํานวน
500 คน
-นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะรอบดานเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
จํานวน 500 คน
-นักศึกษาไดรับความรูและพัฒนาทักษะรอบดานเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานสําเร็จการศึกษา
จํานวน 500 คน
-อาจารยมีความรูทักษะในการใหคําปรึกษาและบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา จํานวน 30 คน
-นักศึกษาและศิษยเกาไดรับความรูเพื่อใชในการประกอบอาชีพ จํานวน 30 คน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
-นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาและมีงานทํา
-อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือและแกไขปญหาของนักศึกษาได
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
-นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกรักบานเกิด ชุมชนทองถิ่นสามารถนําความรูไปชวยใน
การพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202107070121

202107070221

202107070321

ชื่อกิจกรรมยอย
1. เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. แนะแนวการศึกษาและเขาสูอาชีพ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202107070421

4. ศูนยบริการใหคําปรึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
10 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600
คาปาย 1000
คาติดตามประเมินผล 500
คาวัสดุ 5000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600
คาปาย 1000
คาติดตามประเมินผล 500
คาวัสดุ 5000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (อาจารย) 2100
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) 20000
คาตกแตงสถานที่ 8000
คาปาย 1000
คาติดตามประเมินผล 500
คาวัสดุ 5000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40200 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 21690
คาอาหารกลางวัน 10800
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6000
คาอาหารเย็น 12000
คาที่พัก 40000
คาปาย 1000
คาเชารถ 15000
คาติดตามประเมินผล 500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 106990 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

10,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
10,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

10,100.00

0.00

10,100.00

0.00

0.00

40,200.00

0.00

0.00

40,200.00

0.00

106,990.00

0.00

0.00

106,990.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202107070521

5. อบรมสงเสริมอาชีพแกนักศึกษาและศิษย
เกา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 21600
คาอาหารกลางวัน 3000
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2100
คาปาย 1000
คาติดตามประเมินผล 500
คาวัสดุ 10000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38200 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. แนะแนวการศึกษาและเขา
สูอาชีพ
3. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
4. ศูนยบริการใหคําปรึกษา
5. อบรมสงเสริมอาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา

จํานวนเงิน

รวม

38,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

205,590.00

51,397.50

61,677.00

51,397.50

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการพัฒนาทักษะการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการพัฒนาทักษะในการศึกษาและเขาสูอาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูในการศึกษาและเขาสูอาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาและศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและศิษยเกามีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสิทธิ์พงษ พงษสุข

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
38,200.00

หนวยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ป 2564

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

41,118.00

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00

0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

1.00

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
รหัสโครงการ 6514000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ทางดานกีฬาของนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทางดาน
สติปญญา สังคม อารมณรางกาย และจิตใจ การสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศเปนสวนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา มีความ
เปนเลิศทางดานกีฬา และสงเสริมใหนัก
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา มีความปนเลิศทางดานกีฬา และสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพที่ดี
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ
รางกาย และจิตใจ
3. เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาประเพณี และการแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ
5. กลุมเปาหมาย
ตัวแทนนักศึกษาเขารวมการแขงขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จํานวน 30 - 100 คน/
กิจกรรม
6. วิธีการดําเนินงาน นําตัวแทนนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 954,410.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักกีฬาไดเขารวมการแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. จํานวนนักกีฬาไดรับการพัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ
เชิงเวลา
1. รอยละการดําเนินงานสําเร็จตรงตามแผนที่วางไว
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนตอหนวยในการจัดโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

207

คน

207

รอยละ

90

คน

207

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
ตัวแทนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีความเปนเลิศทักษะทางดานกีฬา จํานวน 207 คน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ตัวแทนนักกีฬามีสมรรถนะทางดานกีฬา และมีสุขภาพดี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักกีฬาสรางผลงานและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรม
ยอย

202103060121

1. การแขงขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
ครั้งที่ 48 (รอบ
คัดเลือก)

202103060221

2. การแขงขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
ครั้งที่ 48 (รอบ
มหกรรม)
ระยะเวลา
ดําเนินการ
เดือนมกราคม
- มีนาคม 2565

แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
- คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมผูควบคุมกีฬา 10 วัน ๆ ละ 12 คน ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมนักกีฬา 10 วัน ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 80 บาท เปนเงิน 48,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬาผูฝกสอนภายนอก 6 วัน ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬานักกีฬา 6 วัน ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬาอาจารย เจาหนาที่ พนักงานขับรถ 6 วัน ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 14,400 บาท
- คาที่พักผูควบคุมกีฬา อาจารย เจาหนาที่ พนักงานขับรถ 5 วัน ๆ ละ 15 คน ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
- คาที่พักนักกีฬา 5 วัน ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 250 บาท เปนเงิน 75,000 บาท
- คายานพาหนะ (คาเชารถ/คาน้ํามัน/คาบํารุงรถ/คาทางดวน) เปนเงิน 20,000 บาท
- คาบํารุงสมาชิกประจําป ก.ก.ม.ท. ประจําป 2564 เปนเงิน 25,000 บาท
- คาธรรมเนียมการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 48 เปนเงิน 10,000 บาท
- คาธรรมเนียมการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 48 นักกีฬาและเจาหนาที่ เปนเงิน 12,000 บาท
- คาอุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอมและแขงขัน เปนเงิน 10,000 บาท
- คาชุดกีฬา ผูควบคุมทีม นักกีฬา เจาหนาที่ประสานงาน เปนเงิน 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 332,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมผูควบคุมกีฬา 10 วัน ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมนักกีฬา 10 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 80 บาท เปนเงิน 16,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬาผูฝกสอนภายนอก 11 วัน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 10,560 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬานักกีฬา 11 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 22,000 บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬาอาจารย เจาหนาที่ พนักงานขับรถ 11 วัน ๆ ละ 8 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 21,120 บาท
- คาที่พักผูควบคุมกีฬา อาจารย เจาหนาที่ พนักงานขับรถ 10 วัน ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
- คาที่พักนักกีฬา 10 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 250 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
- คายานพาหนะ (คาเชารถ/คาน้ํามัน/คาบํารุงรถ/คาทางดวน) เปนเงิน 25,000 บาท
คาวัสดุ
- คาอุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอมและแขงขัน เปนเงิน 15,000 บาท
- คาชุดกีฬา ผูควบคุมทีม นักกีฬา เจาหนาที่ประสานงาน เปนเงิน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 229,680 บาท

332,100.00

332,100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

229,680.00

0.00

229,680.00

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
202103060321

แผนการปฏิบัติงาน

ชื่อกิจกรรม
ยอย
3. การแขงขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาค
กลาง ครั้งที่ 31
ระยะเวลา
ดําเนินการ
เดือนเมษายน
- มิถุนายน
2565
สถานที่
ดําเนินการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร

392,630.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

รวม 954,410.00

238,602.50

286,323.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมผูควบคุมกีฬา 10 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมนักกีฬา 10 วัน ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 80 บาท เปนเงิน 80,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬาผูฝกสอนภายนอก 5 วัน ๆ ละ 6 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬานักกีฬา 5 วัน ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงแขงขันกีฬาอาจารย เจาหนาที่ พนักงานขับรถ 5 วัน ๆ ละ 14 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 16,800 บาท
- คาที่พักผูควบคุมกีฬา อาจารย เจาหนาที่ พนักงานขับรถ นักกีฬา 4 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 400 บาท เปนเงิน 32,000 บาท
- คายานพาหนะ (คาเชารถ/คาน้ํามัน/คาบํารุงรถ/คาทางดวน) เปนเงิน 80,000 บาท
- คาสมทบในการเขารวมการแขงขัน เปนเงิน 40,000 บาท
คาวัสดุ
- คาอุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอมและแขงขัน เปนเงิน 16,000 บาท
- คาชุดกีฬา ผูควบคุมทีม นักกีฬา เจาหนาที่ประสานงาน เปนเงิน 50,630 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

392,630.00

0.00

238,602.50

190,882.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 392,630 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือก)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักกีฬาไดเขารวมการแขงขันฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวน
นักกีฬาไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักกีฬาไดเขารวมการแขงขันฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวน
นักกีฬาไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักกีฬาไดเขารวมการแขงขันฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวน
นักกีฬาไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ

2. การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบมหกรรม)

3. การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 31

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

0.00

คน

75.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

32.00

0.00

0.00

คน

0.00

32.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

120.00

0.00

คน

0.00

0.00

120.00

0.00

คน

75.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสารภี พูลศิริ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ 6514000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ การจัดใหบริการและสวัสดิการแกนักศึกษา
และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใตการกํากับดูแลของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
งานพัฒนานักศึกษาเปนสวนหนึ่งของกองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการดําเนินงาน
รวมกับองคกรนักศึกษา ไดจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น
เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ และสงเสริมใหนักศึกษาเกิด
การพั ฒ นาตนเองให เ ป น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณ ะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา คือ มี วินัย ใฝ รู เป น ผูมีจิตอาสา ตลอดจนการพัฒ นานั กศึกษาใหเกิ ดทั กษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาตนเองทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และ
จิตใจ
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คือ มีวินัย ใฝรู เปนผูมีจิตอาสา
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 57 กิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,522,900.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนานักศึกษา
2. จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการพัฒนานักศึกษา
ตาม
แนวทางการพัฒนานักศึกษา ใหสามารถเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
1. รอยละการดําเนินงานสําเร็จตรงตามแผนที่วางไว
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนตอหนวยในการจัดโครงการ (จํานวน 4,239 คน ) (834.34 บาท / คน)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,000

กิจกรรม

57

รอยละ

80

รอยละ

90

คน

4,239
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาตนเองทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจและเกิดความตองการในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกรักบานเกิด ชุมชนทองถิ่นสามารถนํา
แนว
ทางการพัฒนานักศึกษาไปชวยในการพัฒนาชุมชนได
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202103070121

1. เพชรราชภัฏ

202103070221

2. อยุธยานารู คูเมืองมรดกโลก

202103070321

3. กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “117 ป

202103070421

4. เลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา ภาคปกติ

202103070521

5. เชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา

202103070621

6. ไหวครู “พระคุณที่สาม”

202103070721

7. การเขาคายอาสา 6 ราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 6

202103070821

8. การเขารวมการสัมมนาผูนํานักศึกษา 6
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร ภาคกลาง ครั้งที่ 6

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 500 บาท
- คาวัสดุ 25500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 75500 บาท
- คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 45000 บาท
- คาใชสอย 55500 บาท
- คาวัสดุ 381000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 481500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 500 บาท
- คาวัสดุ 16000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาใชสอย 500 บาท
-คาวัสดุ 40000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 70000 บาท
- คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 25000 บาท
- คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย 30000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

26,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
26,000.00

80,500.00

0.00

0.00

0.00

80,500.00

481,500.00

0.00

481,500.00

0.00

0.00

16,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

40,500.00

0.00

0.00

0.00

40,500.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202103070921

9. การเขารวมการสัมมนาเครือขายกิจการ
นักศึกษากลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร
ครั้งที่ 2
10. เจาภาพคายอาสา 14 ราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรกลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร
ครั้งที่ 1

202103071021

202103071121

11. การเขารวมประชุมสัมมนาสมาพันธนิ
สิน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

202103071221

12. การเขารวมประชุมสภานิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

202103071321

13. การประกวด Smart Idol Freshy Day
Huso 2022

202103071421

14. สงทายปเกาตอนรับปใหม “สาน
สัมพันธนองพี่มนุษยศาสตรและ

202103071521

15. กีฬาสานสัมพันธภายในคณะ Huso
sport Day 2021

202103071621

16. พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เพื่อการ
นําเสนองานในระดับปริญญาตรี

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย 50000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 193000 บาท
- คาวัสดุ 7000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย 50000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย 50000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 40000 บาท
- คาวัสดุ 2750 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42750 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 21500 บาท
- คาวัสดุ 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 19000 บาท
- คาวัสดุ 20000 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 39000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท
- คาใชสอย 25000 บาท
- คาวัสดุ 5400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

42,750.00

42,750.00

0.00

0.00

0.00

24,500.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

39,000.00

0.00

39,000.00

0.00

0.00

34,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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202103071721

17. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

202103071821

18. ปจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมสูโลก
อาชีพคณะมนุษยศาสตรและ

202103071921

19. พัฒนาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม

202103072021

20. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพบ
ผูปกครองนักศึกษา

202103072121

21. เติมรักใหนอง “Season 18”

202103072221

22. อบรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา

202103072321

23. สงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “Ms
Star Challenge 2022”
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท
- คาใชสอย 25000 บาท
- คาวัสดุ 5400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท
- คาใชสอย 25000 บาท
- คาวัสดุ 18750 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47350 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท
- คาใชสอย 170250 บาท
- คาวัสดุ 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 176850 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 22500 บาท
- คาวัสดุ 11500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 28000 บาท
- คาวัสดุ 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท
- คาใชสอบ 25000 บาท
- คาวัสดุ 5400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 2000 บาท
-คาใชสอย 26000 บาท
- คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

34,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
34,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

47,350.00

0.00

0.00

47,350.00

0.00

176,850.00

0.00

0.00

176,850.00

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

34,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

34,000.00

0.00

0.00

0.00

34,000.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00
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202103072521

ชื่อกิจกรรมยอย
24. สานสัมพันธวิทยาการจัดกร ครั้งที่ 8
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/06/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝง
ความเปนไท คณะวิยาการจัดการ

202103072621

26. สัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและ
นันทนาการผูนํานักศึกษา

202103072721

27. เตรียมความพรอมสูโลกอาชีพและ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่ 4

202103072821

28. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประกัน
คุณภาพการศึกษา

202103072921

29. รับนองใหมเชิงสรางสรรค สืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น

202103073021

30. “Science & Teacnology Smart
Idol 2022”

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 4000 บาท
- คาใชสอย 5500 บาท
คาวัสดุ 8000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน 3600 บาท
-คาใชสอย 25000 บาทง
-คาวัสดุ 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31600 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 5400 บาท
- คาใชสอย 70700 บาท
- คาวัสดุ 3900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 1800 บาท
- คาใชสอย 8200 บาท
- คาวัสดุ 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 11000 บาท
- คาวัสดุ 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 18500 บาท
- คาวัสดุ 4500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 2000 บาท
- คาใชสอย 45000 บาท
- คาวัสดุ 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

17,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
17,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

31,600.00

0.00

31,600.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

49,000.00

49,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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202103073121

31. ชวนชาววิทยทําดีเพื่อสังคม “Season
5”

202103073221

32. เตรียมความพรอมสูโลกอาชีพและ
ปจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตรและ

202103073321

33. ปฐมนิเทศและบายศรีสูขวัญ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

202103073421

34. อบรมปรับความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร

202103073521

35. อบรมประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

202103073621

36. พัฒนาผูนํานักศึกษาและการทํางานเปน
ทีม

202103073721

37. คายคุณธรรมนําชีวิต จริยธรรมอิสลาม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 13400 บาท
- คาวัสดุ 16600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 1800 บาท
- คาวัสดุ 1800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท
- คาใชสอย 7640 บาท
- คาวัสดุ 3760 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 10800 บาท
- คาใชสอย 33000 บาท
- คาวัสดุ 27200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 71000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท
- คาใชสอย 2760 บาท
- คาวัสดุ 1640 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 3600 บาท
- คาใชสอย 95000 บาท
- คาวัสดุ 1400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย 25500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25500 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

71,000.00

0.00

0.00

0.00

71,000.00

8,000.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

25,500.00

0.00

0.00

25,500.00

0.00

0.00
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202103073821

38. พิธีอัญเชิญตราประจํามหาวิทยาลัย
เนื่องในวันพระราชทานนาม

202103073921

39. อบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา เพื่อ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาสูความ

202103074021

40. ARU SMART IDOL 2022

202103074121

41. จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น “1 Year 1
Community”

202103074221

42. ชมรมนักศึกษา

202103074321

43. เปดโลกชมรม

202103074421

44. อนุรักษสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา

202103074521

45. การเตรียมความพรอมการทํางาน
สําหรับผูนํานักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 131500 บาท
- คาวัสดุ 25000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 156500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 21600 บาท
- คาใชสอย 226250 บาท
- คาวัสดุ 2400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250250 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 6000 บาท
- คาใชสอย 50000 บาท
- คาวัสดุ 13000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 66500 บาท
- คาวัสดุ 55000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 121500 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : - คาวัสดุ 50000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 5000 บาท
- คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย 10000 บาท
- คาวัสดุ 10000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
รายละเอียด : -คาตอบแทน 32400 บาท
-คาใชสอย 12600 บาท
-คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

156,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
156,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

250,250.00

0.00

0.00

250,250.00

0.00

69,000.00

0.00

69,000.00

0.00

0.00

121,500.00

121,500.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

238
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202103074621

46. การสรางภาพลักษณองคกร

202103074721

47. เจาภาพโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษาและพิธีลงนามความ

202103074821

48. อบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ

202103074921

49. การปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

202103075021

50. ARU รูเทาทันสื่อ : Smart Gen
Smart Media

202103075121

51. การพัฒนาทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรค

202103075221

52. การพัฒนาทักษะการสรางจิตสํานึก
ความเปนพลเมืองดี
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย 40000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 32400 บาท
- คาใชสอย 87600 บาท
- คาวัสดุ 80000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 14400 บาท
- คาใชสอย 8000 บาท
- คาวัสดุ 7600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 21600 บาท
- คาใชสอย 15500 บาท
- คาวัสดุ 2900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 21600 บาท
- คาใชสอย 15500 บาท
- คาวัสดุ 2900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 28800 บาท
- คาใชสอย 32000 บาท
- คาวัสดุ 5200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน 14400 บาท
- คาใชสอย 8000 บาท
- คาวัสดุ 7600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
40,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

66,000.00

0.00

66,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202103075321

53. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565

202103075421

54. การประกวดสือ่ สรางสรรคการรณรงค
การปองกันและแกไขปญหา

202103075521

55. ขับขี่ปลอดภัย รูเทาทันภัยบนทองถนน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
56. การรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก

202103075621

202103075721

ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 -30/09/2565
57. การปรับปรุงพื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามที่
กฎหมายกําหนด
า

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน 21600 บาท
-คาใชสอย 15500 บาท
-คาวัสดุ 2900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน 2000 บาท
-คาใชสอย 43000 บาท
-คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน 21600 บาท
-คาใชสอย 15500 บาท
-คาวัสดุ 12900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาใชสอย 10000 บาท
-คาวัสดุ 20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : -คาใชสอย 40000 บาม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท

จํานวนเงิน

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
40,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

3,522,900.00

880,725.00

1,056,870.00

880,725.00

704,580.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เพชรราชภัฏ
2. อยุธยานารู คู
เมืองมรดกโลก
3. กีฬาสัมพันธ
ภายใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“117 ป
4. เลือกตั้งนายก
องคการนักศึกษา
ภาคปกติ
5. เชิดชูเกียรติ
ผูนํานักศึกษา
6. ไหวครู
“พระคุณที่สาม”
7. การเขาคาย
อาสา 6 ราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาค
กลาง ครั้งที่ 6
8. การเขารวมการ
สัมมนาผูนํา
นักศึกษา 6 ราช
ภัฏเขตภูมิศาสตร
ภาคกลาง ครั้งที่ 6
9. การเขารวมการ
สัมมนาเครือขาย
กิจการนักศึกษา
กลุมภาคกลาง
และรัตนโกสินทร
ครั้งที่ 2
10. เจาภาพคาย
อาสา 14 ราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร
กลุมภาคกลาง
และรัตนโกสินทร
ครั้งที่ 1
11. การเขารวม
ประชุมสัมมนา
สมาพันธนิสิน
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
12. การเขารวม
ประชุมสภานิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ
13. การประกวด

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1000.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

70.00
80.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

1000.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักสึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

1000.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100.00
80.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1000.00
80.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

10.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาคามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

10.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

10.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

100.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

10.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

10.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

คน

500.00

0.00

0.00

0.00

Smart Idol
Freshy Day
Huso 2022
14. สงทายปเกา
ตอนรับปใหม
“สานสัมพันธนอง
พี่มนุษยศาสตร
และ
15. กีฬาสาน
สัมพันธภายใน
คณะ Huso
sport Day 2021
16. พัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยี
เพื่อการนําเสนอ
งานในระดับ
ปริญญาตรี
17. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เสริมสรางความรู
เกี่ยวกับระเบียบ
งานสารบรรณ
18. ปจฉิมนิเทศ
และเตรียมความ
พรอมสูโลกอาชีพ
คณะมนุษยศาสตร
และ
19. พัฒนาภาวะ
ผูนําและการ
ทํางานเปนทีม
20. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมและ
พบผูปกครอง
นักศึกษา
21. เติมรักใหนอง
“Season 18”
22. อบรมให
ความรูและทักษะ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
23. สงเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
“Ms Star
Challenge
2022”
24. สานสัมพันธ
วิทยาการจัดกร
ครั้งที่ 8
25. อบรม
คุณธรรมจริยธรรม
และปลูกฝงความ
เปนไท คณะวิยา
การจัดการ
26. สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการภาวะ
ผูนําและ
นันทนาการผูนํา
นักศึกษา
27. เตรียมความ
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

500.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

500.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

500.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

500.00
80.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

500.00
80.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

50.00
80.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

500.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศกึษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

500.00
80.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

500.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

300.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกาาไดรับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

300.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

300.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

50.00
80.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

คน

0.00

0.00

300.00

0.00

พรอมสูโลกอาชีพ
และปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ชั้นปที่
4
28. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
29. รับนองใหม
เชิงสรางสรรค สืบ
สานภูมิปญญา
ทองถิ่น
30. “Science &
Teacnology
Smart Idol
2022”
31. ชวนชาววิทย
ทําดีเพื่อสังคม
“Season 5”
32. เตรียมความ
พรอมสูโลกอาชีพ
และปจฉิมนิเทศ
คณะวิทยาศาสตร
และ
33. ปฐมนิเทศ
และบายศรีสูขวัญ
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
34. อบรมปรับ
ความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร
35. อบรมประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
36. พัฒนาผูนํา
นักศึกษาและการ
ทํางานเปนทีม
37. คายคุณธรรม
นําชีวิต จริยธรรม
อิสลาม
38. พิธีอัญเชิญ
ตราประจํา
มหาวิทยาลัย
เนื่องในวัน
พระราชทานนาม
39. อบรมเชิง
ปฏิบัติการผูนํา
นักศึกษา เพื่อ
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาสูความ
40. ARU SMART
IDOL 2022
41. จิตอาสา
พัฒนาทองถิ่น “1
Year 1
Community”

242

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

200.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

200.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

200.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

200.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

200.00
80.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

200.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

200.00
80.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

200.00
80.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณบักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

50.00
80.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

100.00
80.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

1000.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
80.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

1000.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

80.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

42. ชมรม
นักศึกษา
43. เปดโลกชมรม
44. อนุรักษสืบ
สานประเพณีแห
เทียนพรรษา
45. การเตรียม
ความพรอมการ
ทํางานสําหรับ
ผูนํานักศึกษา
46. การสราง
ภาพลักษณองคกร
47. เจาภาพ
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
แกนักศึกษาและ
พิธีลงนามความ
48. อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ชวยฟนคืนชีพ
49. การปองกัน
และแกไขปญหา
การตั้งครรภไม
พรอมในวัยรุน
50. ARU รูเทาทัน
สื่อ : Smart Gen
Smart Media
51. การพัฒนา
ทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรค
52. การพัฒนา
ทักษะการสราง
จิตสํานึกความเปน
พลเมืองดี
53. การปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
54. การประกวด
สื่อสรางสรรคการ
รณรงคการ
ปองกันและแกไข
ปญหา
55. ขับขี่ปลอดภัย
รูเทาทันภัยบน
ทองถนน
56. การรณรงควัน
งดสูบบุหรี่โลก
57. การปรับปรุง
พื้นที่เขตสูบบุหรี่
ตามที่กฎหมาย
กําหนด
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คน
รอยละ

1000.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1000.00
80.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

500.00
80.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

50.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรม กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
รอยละ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
รอยละ
พัฒนานักศึกษา

0.00
0.00

20.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงระสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

0.00
0.00

50.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

1000.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

1000.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

50.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

1000.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คน
รอยละ

50.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะฯ

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

100.00
80.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะฯ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เขตสูบบุหรี่

คน
รอยละ

0.00
0.00

50.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1000.00
80.00

0.00
0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เขตสูบบุหรี่เปนไปตาม
ระเบียบภายในสถานศึกษา

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพรศักดิ์ ทรัพยสมบัติ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ)
รหัสโครงการ 6515000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart
University
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยาง
ชาญฉลาด Smart University
ผลผลิต/โครงการ : P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีภ าระหน าที่ ในการจัด หา พั ฒ นาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับ ระบบ
สารสนเทศ เป น ศู น ย ก ลางด านทรั พ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย ในการ
ใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถิ่น จึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสอน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมี
ประสิทธิภาพดานสารสนเทศ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
2. เพื่อเปนแหลงความรูและมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการทุกประเภท
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในที่เขามาใชบริการ
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-magazin)
2. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชนออนไลน)
3. หนังสือตําราวิชาการ
4. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 341,020.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

5

รอยละ

85

กิจกรรม

5

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการทุก
ประเภท
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

203201010121

1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (eMagazine)

203201010221

2. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชน
ออนไลน)

203201010321

3. หนังสือตําราวิชาการ

203201010421

4. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง

203201010521

5. ดําเนินการจัดทําหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกสเพื่อหองสมุดมนุษย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยจางบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31680 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด : คาใชสอยจางบริการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชนออนไลน)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6420 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : หนังสือตําราวิชาการ จํานวน 200 เลม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
จํานวน 4000 ฉบับ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 164920 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน การจัดทําหนังสือมีชีวิต
จํานวน 5 เรื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

31,680.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
31,680.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

6,420.00

6,420.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

164,920.00

30,000.00

48,920.00

50,000.00

36,000.00

18,000.00

7,200.00

7,200.00

3,600.00

0.00

341,020.00

85,255.00

102,306.00

85,255.00

68,204.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส
(e-Magazine)
2. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส
(มติชนออนไลน)

3. หนังสือตําราวิชาการ

4. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง

5. ดําเนินการจัดทําหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกสเพื่อหองสมุดมนุษย

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสาร
อิเล็กทรอนิกส (e-Magazine)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางบริการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชน
ออนไลน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนังสือ
ตําราวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
หนังสือพิมพและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการ
จัดทําหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกสเพื่อหองสมุด
มนุษย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

เลม

50.00

50.00

50.00

50.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ฉบับ

900.00

1100.00

1100.00

900.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

เรื่อง

2.00

2.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

งาน

1.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหองสมุดสีเขียว
รหัสโครงการ 6515000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 18 ดานการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑ
มาตรฐาน UI GreenMetric
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65402 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green
University
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI
GreenMetric) (6,150 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสํ านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ระยะ 5 ป 2560-2564 โดยมีป ระเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 สนั บ สนุ น การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยสู Green University จึงไดมีการดําเนิน โครงการ
หองสมุดสีเขียว โดยการจัดภูมิทัศนและการบริหารจัดการหองสมุดและสํานักงานใหมีการดําเนินการที่
เปนการประหยัดพลังงานไฟฟาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library)
2. เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเขาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา อาจารย บุคลากร เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน 1. กําหนดแผนการดําเนินงานประจําป
2. กําหนดปฏิทินการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
3. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
5. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอมกอนและหลังจัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

4

รอยละ

100

ครั้ง

4

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลทีเ่ กิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library)และ
สํานักงานสีเขียว (Green Office)
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric)
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202105010121

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการ
อานและการเรียนรูดานอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทนใชสอยวัสดุ
จัดหาวัสดุสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 5000 บาท รวมเปนเงินทั้งิ
สิ้น 20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
5,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,000.00

20,000.00

5,000.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูดาน
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สงเสริมการอานและการเรียนรูดน
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม
สงเสริมฯ

ครั้ง
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

100.00

100.00

1.00

1.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

100.00

100.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

1.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ วิทยวิชาการ
รหัสโครงการ 6515000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีภ าระหน าที่ ในการจัด หา พั ฒ นาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับ ระบบ
สารสนเทศ เป น ศู น ย ก ลางด านทรั พ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย ในการ
ใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถิ่น จึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสอน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมี
ประสิทธิภาพดานสารสนเทศ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการสูสังคม
2. เพื่อสงเสริมการอานและการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อพัฒนาทักษะความเขาใจทางดานดิจิทัลใหกับผูใชบริการ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน 1. กิจกรรมการอานเพื่อการเรียนรู
2. งาน library and IT Fair
3. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 49,200.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. มีผลจากการดําเนินงาน ของการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

3

รอยละ

85

กิจกรรม

3

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูใชบริการมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การอาน และการพัฒนาทักษะ
ทางดานดิจิทัล
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตรงตามความตองการดานการอาน และ
ผูใชบริการมีทักษะดานดิจิทัล
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ผูใชบริการมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202103080121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการอานเพื่อการเรียนรู
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

202103080221

202103080321

2. งาน library and IT Fair
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

19,200.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

รวม 49,200.00

12,300.00

14,760.00

12,300.00

9,840.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 900 บาท
-เงินรางวัล จํานวน 1 ครั้ง เปนจํานวนเงิน 3000 บาท
คาใชสอย
-อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เปนจํานวนเเงิน 1500 บาท
คาวัสดุ
- วัสดุ จํานวน 1 ครั้ง เปนเงิน 4600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท = 1,800 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท = 3,500 บาท
คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท = 5,000 บาท
คาวัสดุ = 9,700บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท = 1,800 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 6บาท 12000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19200 บาท

255

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการอานเพื่อการเรียนรู

2. งาน library and IT Fair

3. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทักษะการอานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัด
กิจกรรม Library and IT Fair
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม
Digita Literacy
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวน
ผูเขารวมอบรม

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

คน

1000.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)
รหัสโครงการ 6515000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart
University
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยาง
ชาญฉลาด Smart University
ผลผลิต/โครงการ : P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีภ าระหน าที่ ในการจัดหา พั ฒ นาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับ ระบบ
สารสนเทศ เป น ศู น ย ก ลางด านทรั พ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย ในการ
ใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถิ่น จึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสอน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมี
ประสิทธิภาพดานสารสนเทศ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อสนับสนุนการใหบริการะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน 1. อุปกรณบริหารจัดการระบบเครือขาย
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ 2
3. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล แบบที่ 2
4. ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C
5. ปมไดโว
6. ไมโครโฟน
7. พัดลมดูดอากาศ
8. เครื่องสแกน
9. เครื่องถายเอกสาร
10. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2
11. Cisco Slp Phone CP-3905
12. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
13.ครุภัณฑผลิตสื่อสารสนเทศ
14. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (ชั้น 2
และชั้น 3)
15. คาตอบแทนคณะกรรมการประจําสํานัก (คาเบี้ยประชุม, คาพาหนะ)
16. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานักฯ)
17. วัสดุ
18. สงบุคลากรเขารับการอบรม (10,8,7,5)
19. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,307,780.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. โครงการ มีผลจากการดําเนินงาน ของการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

18

รอยละ

85

กิจกรรม

18

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
การทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
การทํางานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมาย
และเกิดประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
203201020131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. อุปกรณบริหารจัดการ
ระบบเครือขาย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 31
ธันวาคม 2564

203201020231

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
แบบที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564

203201020331

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผล แบบที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1.1 เปนอุปกรณ Hardware appliance ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพิสูจนตัวตน
โดยเฉพาะ
1.2
มีพอรตการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interfaces) แบบ 10/100/1000 (RJ-45)
จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต และแบบ 1G SFP ไมนอยกวา 2 ชอง
1.3
มี Hard disk สําหรับเก็บขอมูลขนาด 2 TB จํานวน 2 หนวย หรือดีกวา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 729450 บาท
รายการครุภัณฑ
1. อุปกรณบริหารจัดการระบบเครือขาย ราคา 729450 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 729,450.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 729,450.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกวา สํา หรับ
คอมพิวเตอรแมขาย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz จํานวนไมนอยกวา
2 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจ าแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 16 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 32 GB
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000 บาท

729,450.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
729,450.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ
รายละเอียด : - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 12 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 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
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4. ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปมไดโว
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ไมโครโฟน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. พัดลมดูดอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

203201020531

203201020631

203201020731

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ความจุ 110 ลิตร
ขนาดหลอด UVC รวม 80
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C ราคา 50000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 50,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 50,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ลูกลอย ขนาดไมนอยกวา 2 นิ้ว
ขนาด 400W 220V
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16050 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ปมไดโว ราคา 8025 จํานวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 16,050.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 16,050.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : - เปนไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ
- ความถี่ 694-703 MHz
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 67410 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ไมโครโฟน ราคา 33705 จํานวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 67,410.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 67,410.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : - เปนพัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง
- ขนาดไมนอยกวาว 8 นิ้ว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20330 บาท
รายการครุภัณฑ
1. พัดลมดูดอากาศ ราคา 1016.50 จํานวน 20 ตัว รวมเปนเงิน 20,330.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 20,330.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

16,050.00

16,050.00

0.00

0.00

0.00

67,410.00

67,410.00

0.00

0.00

0.00

20,330.00

20,330.00

0.00

0.00

0.00
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8. เครื่องสแกน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

203201020931

203201021031

203201021131

9. เครื่องถายเอกสาร ขาวดํา
และสี
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 -30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ชอง แบบที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
11. โทรศัพท
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : - เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได
ไมนอยกวา30 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได2 หนาแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องสแกน ราคา 17000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 17,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : - ชุดปอนอัตโนมัติ หนา-หลัง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99500 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องถายเอกสาร ขาวดํา และสี ราคา 99500 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 99,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 99,500.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Modil
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 ราคา 18000 จํานวน 1 เครื่อง รวม
เปนเงิน 18,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 18,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : สามารถเชื่อมตอการใชงานโทรศัพท แบบ IP Phone ได
-สามารถ โทรเขา โทรออก พักสาย โอนสาย ประชุม ได
-มีหนาจอแสดงสถานะการทํางาน และบอกเบอรโทรเขาได
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98012 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โทรศัพท ราคา 2450.30 จํานวน 40 เครื่อง รวมเปนเงิน 98,012.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 98,012.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

17,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
17,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

99,500.00

99,500.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

98,012.00

98,012.00

0.00

0.00

0.00
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203201021231

12. ครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
ประมวลผล
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ครุภัณฑผลิตสื่อสาร
สนเทศ

203201021331

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

203201021431

14. ระบบควบคุมอาคาร
อัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(ชั้น 2 และชั้น 3)

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : - - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐาน 2.3 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด Solid State Drive (SSD) ขนาดความจุ ไมนอยกวา 512GB
รายการครุภณ
ั ฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 49755 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 99,510.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ประกอบดวย
1 กลองดิจิทัลแบบเปลี่ยนเลนสได
- ถายภาพนิ่ง 24.2 Mp ขนาดเซ็นเซอร APS-C
- ถายวีดีโอ ไดสูงสุด 4K 30p FHD 120p
2 เลนสกลอง
- ระยะโฟกัส 1.1 - 1.5 ม.
- เสนผาศูนยกลางฟลเตอร 67 มม.
3. ไมกันสั่น
- รองรับการทํางานไดหลายรูปแบบและสรางวีดีโอได
- สามารถปรับทิศทางได
4. Saramonic
- ใชคลื่น 2.4 GHz
- มีหนาจอแสดงสถานะชัดเจน
- ใชงานไดยาวนาน สูงสุด 8 ชม.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88917 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑผลิตสื่อสารสนเทศ ราคา 88917 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 88,917.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 88,917.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1.อุปกรณติดตั้งสําหรับประหยัดพลังงาน ชั้น 2 และชั้น 3
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (ชั้น 2 และชั้น 3) ราคา
400000 จํานวน 1 ระบบ รวมเปนเงิน 400,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 400,000.00 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

99,510.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
99,510.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

88,917.00

88,917.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00
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203201021521

15. คาตอบแทน
คณะกรรมการประจําสํานัก
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
16. คาอาหารวาง (ประชุม
กรรมการสํานักฯ)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
17. วัสดุ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
18. สงบุคลากรเขารับการ
อบรม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

203201021621

203201021721

203201021821

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60600 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหารวาง (ประชุมคณะกรรมสํานักฯ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1785 บาท

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ จํานวน 22 รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41216 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : คาลงทะเบียน
คาพาหนะ คาเดินทาง
คาเบี้ยเลี้ยง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

60,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
20,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
20,200.00

1,785.00

595.00

0.00

595.00

595.00

41,216.00

10,000.00

15,000.00

10,000.00

6,216.00

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00
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203201021921

19. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับประสิทธิภาพการ
ใหบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการจัดอบรม 2 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
10,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 2,307,780.00

576,945.00

692,334.00

576,945.00

461,556.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อุปกรณบริหารจัดการระบบ
เครือขาย
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ 2
3. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล
แบบที่ 2
4. ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C
5. ปมไดโว
6. ไมโครโฟน
7. พัดลมดูดอากาศ
8. เครื่องสแกน
9. เครื่องถายเอกสาร ขาวดํา และสี
10. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2
11. โทรศัพท
12. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล
แบบที่ 2
13. ครุภัณฑผลิตสื่อสารสนเทศ
14. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(ชั้น 2 และชั้น 3)
15. คาตอบแทนคณะกรรมการประจํา
สํานัก
16. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการ
สํานักฯ)
17. วัสดุ
18. สงบุคลากรเขารับการอบรม
19. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณบริหารจัดการระบบ เครื่อง
เครือขาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่อง
แบบที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่อง
ประมวลผล แบบที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C
เครื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปมไดโว
ตัว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมโครโฟน
ตัว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัดลมดูดอากาศ
ตัว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องสแกน
เครื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องถายเอกสารขาวดํา
เครือง
่
และสี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณกระจายสัญญาณ
เครื่อง
(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โทรศัพท
เครื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : MacBook Pro 13 นิ้ว
เครื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑผลิตสื่อสารสนเทศ
ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบควบคุมอาคาร
ระบบ
อัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(ชั้น 2 และชั้น 3)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาตอบแทนคณะกรรมการ กิจกรรม
ประจําสํานัก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาอาหารวาง (ประชุม
ครั้ง
กรรมการสํานักฯ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
รายการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สงบุคลากรเขารับการอบรม
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้ง
ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ครั้ง

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
2.00
85.00
2.00
85.00
20.00
85.00
1.00
85.00
1.00

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

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

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

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
40.00
85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
1.00

85.00
1.00

0.00
0.00

85.00
1.00

85.00
1.00

85.00
5.00
85.00
5.00
85.00
1.00

0.00
7.00
85.00
5.00
85.00
0.00

85.00
5.00
85.00
5.00
85.00
1.00

85.00
5.00
85.00
5.00
85.00
0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก หนวยตรวจสอบภายใน หนวยงานรอง หนวยตรวจสอบภายใน
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
รหัสโครงการ

6519000001

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร

ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
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แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

3. หลักการและเหตุผล
หน ว ยตรวจสอบภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง ขึ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติวินัย
การเงิ น การคลั ง พ.ศ.2561 ตามหลั ก เกณฑ ก ระทรวงการคลั งว า ด ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และปรับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดย
ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมดานการจัดการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในให
ดําเนินงานเปนไปตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมาย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
5. กลุมเปาหมาย
1. หนวยตรวจสอบภายใน
2. บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน
6. วิธีการดําเนินงาน บริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในใหดําเนินงานเปนไปตามภารกิจและตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําป ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 155,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ฉบับ

5

รอยละ

90

รอยละ

100

รอยละ

80

เชิงปริมาณ
1. รายงานผลการตรวจสอบ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของหนวยรับตรวจที่นําขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบไปดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงแกไข
เชิงเวลา
1. รอยละการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในแลวเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากตรวจเสร็จ
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1.เลมแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2.รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
สามารถดําเนินการตามภารกิจไดครบถวนตามแผนการตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
หนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบนําสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106240121

1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานักงาน

202106240221

2. บุคลากรไปอบรม สัมมนา การไป
ราชการและการศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

202106240321

สถานที่ดําเนินการ
หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย

202106240421

4. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจาย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด คาวัสดุ :
1.คาวัสดุสํานักงาน
2.คาวัสดุคอมพิวเตอร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย :
1.คาเบี้ยเลี้ยง
2.คาที่พัก
3.คาพาหนะ
4.คาลงทะเบียน
5.คาน้ํามันและทางดวน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,900 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย :
คาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการประชุม
• คาตอบแทน
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
จํานวนรวม 7,600 บาท X 4 ครั้ง :ประธาน 3,000 บาท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2,000 บาท จํานวน 2 คน
เลขานุการ 600 บาท
• คาใชสอย
- คาพาหนะ จํานวน 3 คน X เหมาจายคนละ 2,000 บาท X 4 ครั้ง
- คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท X จํานวน 4 มื้อ X 5 คน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ม.ค.65-มี.ค.65)

(เม.ย.65-มิ.ย.65)

(ก.ค.65-ก.ย.65)

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

57,900.00

10,000.00

18,000.00

18,000.00

11,900.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

55,100.00

13,775.00

13,775.00

13,775.00

13,775.00

จํานวนเงิน
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แผนการปฏิบัติงาน

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106240531

5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ม.ค.65-มี.ค.65)

(เม.ย.65-มิ.ย.65)

(ก.ค.65-ก.ย.65)

22,000.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 155,000.00

38,750.00

46,500.00

38,750.00

31,000.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,100 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : งบลงทุน
• คาครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง
*หมายเหตุ เพื่อทดแทนครุภัณฑเดิม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 22000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปน
เงิน 22,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 22,000.00 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานักงาน

2. บุคลากรไปอบรม สัมมนา การไป
ราชการและการศึกษาดูงาน

3. ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย

ตัวชี้วดั (Indicators)

5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก

หนวยนับ

ป 2564

ป 2565

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.64–ธ.ค.64)

(ม.ค.6–มี.ค.
65)

(เม.ย.65 มิ.ย.
65)

(ก.ค.65–ก.ย.
65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความ
ครบถวนของวัสดุสํานักงาน

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของบุคลากรหนวย
ตรวจสอบภายใน

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนชั่วโมง
ที่ไดรับการอบรม

ชั่วโมง

6.00

6.00

6.00

6.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนที่
นํามาใชในการปฏิบัติงาน

เรื่อง

1.00

1.00

1.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งใน
การซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหาย

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
ดําเนินการจัดประชุม

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมประชุม

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : รอยละ
ความครบถวนของครุภัณฑ

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจในการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกสามารถเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็วและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รอยละ

95.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสําเร็จของการซอมแซม
ครุภัณฑสามารถนํากลับใช
ดําเนินงานไดตามปกติ
4. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คาเปาหมาย(Target)

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ วาที่ ร.อ.อนุชา ดีเปรม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม
รหัสโครงการ 6504000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเปนเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม รวบรวมกิจกรรมที่มุงเนน
สงเสริมความรู ทักษะและประสบการณใหแกผูเรียนนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนตามปกติ ทั้งนี้
โรงเรียนสาธิตมัธยมไดเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยมุงเนนใหการสนับสนุนกิจกรรม
ที่จัดอยางเปนกระบวนการดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
พัฒ นาอยางรอบดานเพื่ อความสมบูรณ ทั้ งรางกาย สติ ปญญา อารมณ และสังคม ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตาง ๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในชั้นเรียน
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย ทั้งทางดานวิชาการ ทักษะดานการกีฬา และ
นันทนาการ
3. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต และเสริมสรางศีลธรรม
จริยธรรม
4. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกและทําประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 6 ระดับชั้น
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรูและเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ตางจังหวัด
3. จัดกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
4. จัดกิจกรรมดานพัฒนาการอยูรวมกันภายในโรงเรียน
5. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,924,940.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. 1. ผูเรียนไดรับความรู ประสบการณที่หลากหลายทั้งทางดานวิชาการ ทักษะดานกีฬา และ
นันทนาการ
2. 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต และเสริมสรางศีลธรรม
จริยธรรม ใหมีจิตสํานึกและทําประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. 1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564
2. 3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
3. 4.งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสรางเสริมสุทรียะทางทัศนศิลป MOCA
4. 5.งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศนศึกษาบูรพาศึกษา ม.4
5. 6.งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศนศึกษาภูมิศาสตร ม.5
6. 7.งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรูมรดกโลก ม.6
7. 8. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมปจฉิมนิเทศและอําลาอาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6
8. 9. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพพลามัยหางไกลยาเสพติดดานกีฬา
นันทนาการ
9. 10. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมประกันอุบัติเหตุ
10. 11. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมสืบสานประเพณีนอมวันทาบูชาพระคุณครูและมอบตัวเปน
ศิษยสาธิต
11. 12.งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางคนดีตามหลักคําสอน และ
กิจกรรมทางศาสนา
12. 13. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมสาธิตเทิดทูนสถาบันคนของพระราชาขาของแผนดิน
13. 14. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมรักษภาษาไทย
14. 15. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษาประเทศญี่ปุน
15. งบประมาณโดยเฉลี่ยของกิจกรรมอบรม o-net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

791

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,100
58,200
75,500
262,650
323,550
230,300
208,950
176,400

บาท
บาท

126,560
122,650

บาท

54,000

บาท
บาท
บาท
บาท

42,500
7,000
178,000
38,580

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
ผูเรียนไดรับความรู มีประสบการณใหมๆ ไดเขารวมกิจกรรมที่หลากหลาย
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ผูเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และมีสวนรวมตอสังคมมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ผูเรียนจะเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน และมีจิตสํานึกที่ดี ทําคุณประโยชนใหสังคมและ
ประเทศชาติ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

204101030121

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.65-มี.ค.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอบรม
o - net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.65 – มี.ค.65

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
• คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน จํานวน 9 ครั้งๆละ 1.30 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาอาหารวาง จํานวน 94 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
- คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
• คาตอบแทน
- คาวิทยากร จํานวน 5 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
- คาเดินทางของวิทยากร จํานวน 5 คนๆละ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,580 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
• คาตอบแทน
- คาวิทยากร ดําเนินการสอนจํานวน 96 ครั้งๆละ 1.30 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58,200 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คารถปรับอากาศ 3 คันๆละ 13,400
- คารถมินิบัส 1 คันๆละ 5,000
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 148 คนๆละ 80 บาท
- คาอาหารวาง จํานวน 148 คนๆละ 50 บาท
- คาบัตรเขาชม จํานวน 148 คนๆละ 70 บาท
• คาตอบแทน
- คาวิทยากร จํานวน 1 คนๆละ 700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,500 บาท

204101030221

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
204101030321

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.65 – มี.ค.65

204101030421

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสราง
เสริมสุทรียะทางทัศนศิลป MOCA ป
การศึกษา 2564
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.65 – มี.ค.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
20,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

38,580.00

0.00

38,580.00

0.00

0.00

58,200.00

0.00

58,200.00

0.00

0.00

75,500.00

0.00

75,500.00

0.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

204101030521

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศน
ศึกษาบูรพาศึกษา ม.4

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาอาหารนักเรียน จํานวน 100 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท
- คาอาหารครู จํานวน 5 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มนักเรียน จํานวน 100 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มครู จํานวน 5 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท
- คาที่พักนักเรียน จํานวน 100 คนๆละ 2 คืนๆ 500 บาท
- คาที่พักครู จํานวน 5 คนๆละ 2 คืนๆ 500 บาท
- คาเหมาจายรถบัสจํานวน 3 วันๆละ 3 คันๆละ 13,400 บาท
- คาเหมาจายรถตูจํานวน 3 วันๆละ 1 คันๆละ 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 262,650 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาอาหารนักเรียน จํานวน 117 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท
- คาอาหารครู จํานวน 6 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มนักเรียน จํานวน 117 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มครู จํานวน 6 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท
- คาที่พักนักเรียน จํานวน 117 คนๆละ 2 คืนๆ 500 บาท
- คาที่พักครู จํานวน 6 คนๆละ 2 คืนๆ 500 บาท
- คาเหมาจายรถบัสจํานวน 3 วันๆละ 3 คันๆละ 13,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 323,550 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาอาหารนักเรียน จํานวน 93 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท
- คาอาหารครู จํานวน 5 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มนักเรียน จํานวน 93 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มครู จํานวน 5 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท
- คาที่พักนักเรียน จํานวน 93 คนๆละ 2 คืนๆ 500 บาท
- คาที่พักครู จํานวน 5 คนๆละ 2 คืนๆ 500 บาท
- คาตั๋วรถไฟนักเรียน จํานวน 93 คนๆละ 700 บาท
- คาตั๋วรถไฟครู จํานวน 5 คนๆละ 700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 230,300 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.65 – มี.ค.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

204101030621

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศน
ศึกษาภูมิศาสตร ม.5
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.65 – มี.ค.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

204101030721

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูมรดกโลก ม.6
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.65 – มี.ค.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

262,650.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
262,650.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

323,550.00

0.00

323,550.00

0.00

0.00

230,300.00

0.00

230,300.00

0.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย
8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมปจฉิมนิเทศและ
อําลาอาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6
ประจําปการศึกษา 2564
ระยะเวลาดําเนินการ
เม.ย.65-มิ.ย. 65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

204101030921

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพพลามัยหางไกลยาเสพติดดานกีฬา
นันทนาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.65 – มี.ค.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาวัสดุ
- ปายชื่องานในหองประชุม
- โลและกรอบใสเกียรติบัตร
- ปายไวนิล
- คาวัสดุอื่นๆ
• คาใชสอย
- คาเครื่องเสียงสําหรับการแสดงดนตรีสด (เหมาจาย)
- คาอาหารโตะจีน (เหมาจาย)
- ปจจัยถวายพระ
- คาจางชางถายภาพ
- คาอัดรูป
- คาใชสอยอื่นๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 208,950 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.กิจกรรมฟุตบอลประเพณี
• คาใชสอย
- คาถวยรางวัลชนะเลิศ
- เงินรางวัลชนะเลิศ
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
- เงินรางวัลดาวซัลโว
• คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณทําสนาม
2.กิจกรรมกีฬาสามัคคีภายใน
• คาใชสอย
- คาอาหาร จํานวน 810 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 810 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท
- คาเชาเต็นท จํานวน 4 หลังๆละ 2,500 บาท
- คาสนับสนุนกลุมสี จํานวน 4 สีๆละ 10,000 บาท
- คาอุปกรณทําสนาม
- คาอุปกรณกีฬาแขงขัน
- คาอุปกรณตกแตงเวที
- คาจางเหมาระบบแสง สี เสียง

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

208,950.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
208,950.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

176,400.00

0.00

176,400.00

0.00

0.00
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204101031021

204101031121

ชื่อกิจกรรมยอย

10. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ
ระยะเวลาดําเนินการ
เม.ย.65-มิ.ย. 65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
11. กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมสืบสานประเพณี
นอมวันทาบูชาพระคุณครูและมอบตัวเปน
ศิษยสาธิต
ระยะเวลาดําเนินการ
เม.ย.65-มิ.ย. 65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

204101031221

12. กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม สรางคนดีตามหลักคําสอน และ
กิจกรรมทางศาสนา
ระยะเวลาดําเนินการ
ก.ค.65-ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
• คาตอบแทน
- คาตอบแทนเจาหนาที่ตัดสินกีฬา
- คาตอบแทนเจาหนาที่ดูแลสนาม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 176,400 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- ประกันอุบัติเหตุนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 791 คนๆละ
160 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 126,560 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาอาหาร จํานวน 810 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 810 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท
- คาอาหารผูรวมงาน จํานวน 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท
- เงินรางวัลผูประกวดพานไหวครู
- เงินรางวัลผูประกวดเฟรชชี จํานวน 10 คนๆละ 250 บาท
- คาจางเหมาเครื่องเสียงพรอม
- คาใชสอยอื่นๆ
• คาวัสดุ
- คาเข็มตราลัญจกร จํานวน 20 อันๆละ 45 บาท
- คาโลรางวัลเฟรชชี จํานวน 3 อันๆละ 1,000 บาท
- คาปายไวนิลเฟรชชี จํานวน 10 อันๆละ 250 บาท
- คาสายสะพานสําหรับเฟรชชี จํานวน 3 อันๆละ 350 บาท
- คาวัสดุอื่นๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 122,650.00บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาเชารถสองแถว จํานวน 12 คันๆละ 2,000 บาท
- คาน้ําดื่มนักเรียนจํานวน 300 แกวๆละ 10 บาท
- ปจจัยถวายพระสงฆ
- คาใชสอยอื่นๆ
• คาวัสดุ
- เทียนจํานําพรรษา จํานวน 2 ตนๆละ 1,000
- ชุดไทยธรรมถวายพระ จํานวน 16 ชุดๆละ 300 บาท

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

126,560.00

0.00

0.00

126,560.00

0.00

122,650.00

0.00

0.00

122,650.00

0.00

54,000.00

0.00

0.00

0.00

54,000.00
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204101031321

ชื่อกิจกรรมยอย

13. กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมสาธิตเทิดทูน
สถาบันคนของพระราชาขาของแผนดิน
ระยะเวลาดําเนินการ
ก.ค.65-ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

204101031421

14. กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมรักษภาษาไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ก.ค.65-ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
- ดอกไมพรอมธูปเทียน จํานวน 16 ชุดๆละ 50 บาท
- ดอกไมแหงตกแตงตนเทียน จํานวน 3 กลองๆละ 500 บาท
- โอเอซิส จํานวน 30 กอนๆละ 30 บาท
- พานดอกไมสด จํานวน 7 ชุดๆละ 500 บาท
- คาวัสดุอื่นๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา
• คาใชสอย
- คาใชสอยอื่นๆ
• คาวัสดุ
- พานดอกไมประดับ
- คาโครงสรางติดปายไวนิล
- คาวัสดุอื่นๆ
2.กิจกรรมสาธิตนอมสดุดี ภัทรราชินีศรีแผนดิน
• คาใชสอย
- คาอาหารวางสําหรับผูปกครอง
- คาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ
• คาวัสดุ
- คาโลแมดีเดน จํานวน 6 อันๆละ 1,000 บาท
- คาดอกไมประดับเวที
- คากรวยดอกไมประดับหนาพระบรมรูป
- คาโครงสรางติดปายไวนิล
- คาเสื้อผาการแสดง
- คาวัสดุอื่นๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,500 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : • คาวัสดุ
- คาปายไวนิล
- คาวัสดุอื่นๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

42,500.00

0.00

0.00

0.00

42,500.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00
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รหัส 12 หลัก
204101031521

ชื่อกิจกรรมยอย
15. กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางการศึกษาประเทศญี่ปุน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปตางประเทศ 5 คนๆละ 6 วันๆละ 2,100 บาท
- คายานพาหนะตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 5 คนๆละ 23,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 178,000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

178,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
178,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,924,940.00

481,235.00

577,482.00

481,235.00

384,988.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2564
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอบรม o - net ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสรางเสริมสุทรียะทาง
ทัศนศิลป MOCA ปการศึกษา 2564
5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศนศึกษาบูรพาศึกษา ม.4
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศนศึกษาภูมิศาสตร ม.5
7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
มรดกโลก ม.6
8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมปจฉิมนิเทศและอําลาอาลัย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ประจําปการศึกษา 2564
9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพพลามัยหางไกลยาเสพ
ติดดานกีฬานันทนาการ

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเรียนมีความรูความเขาใจในดานวิชาการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรูความเขาใจในดานวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

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

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

148.00
85.00
93.00
85.00
791.00
85.00
148.00
85.00
100.00
85.00
117.00
85.00
93.00
85.00
0.00
0.00
810.00
85.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
791.00
85.00
0.00
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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10. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ
11. กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมสืบสานประเพณีนอมวันทาบูชาพระ
คุณครูและมอบตัวเปนศิษยสาธิต
12. กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางคนดี
ตามหลักคําสอน และกิจกรรมทางศาสนา
13. กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมสาธิตเทิดทูนสถาบันคนของพระราชา
ขาของแผนดิน
14. กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมรักษภาษาไทย
15. กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษา
ประเทศญี่ปุน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
85.00

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

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปยะ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

มีอนันต

791.00
85.00
791.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
791.00
85.00
791.00
85.00
791.00
85.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการองคกร โรงเรียนสาธิตมัธยม
รหัสโครงการ 6504000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร เปนการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
และส งเสริม ประสิ ท ธิข องบุ ค ลากร ในการจั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนในยุ ค ปฏิ รูป การศึก ษาให มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ จําเปนตองมีวัสดุครุภัณฑ สําหรับใชในการบริหารจัดการใหเพียงพอ ซึ่งจะชวยเอื้อตอการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะชวยพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โรงเรียนสาธิตมัธยม ไดตระหนักในเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหบุคลากรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีครุภัณฑปฏิบตั อิ ยางเพียงพอ
5. กลุมเปาหมาย
1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 6 ระดับชั้น
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 719,336.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. 1.จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
2. 2.บุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม
เชิงคุณภาพ
1. 1.นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. 2.บุคลากรมีครุภัณฑปฏิบัติอยางเพียงพอสําหรับการจัดการสอน
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. 1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการจัดหางานระบบกลองวงจรปด
2. 2.งบประมาณโดยเฉลี่ยของการจัดหาเกาอี้สําหรับบุคลากร
3. 3.งบประมาณโดยเฉลี่ยของการจัดหาติดตั้งแผงพารทิสัน ภายในสํานักงาน
4. 4.งบประมาณโดยเฉลี่ยของการจัดหาตูบานเลื่อนสําหรับสํานักงาน
5. 5.งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหาโปรเจคเตอรสําหรับการเรียนการสอน
6. 6.งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหาเครื่องใหความรอน (Hotplate) สําหรับวิชาวิทยาศาสตร
7. งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหากลองจุลทรรศนดิจิตอล 2 ตา สําหรับวิชาวิทยาศาสตร
8. 8.งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหากลองสเตอริโอ 2 ตา
9. 9.งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหาเครื่องชั่งดิจิตอล 2,000g.?0.1g.
10. 10.งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหาเครื่องชั่งดิจิตอล 1,000g.? 1g.
11. 11.งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหาเครื่อง pH Meter
12. 12.งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหาเครื่อง water bath
13. 13.งบประมาณโดยเฉลี่ยการจัดหาตูบานเลื่อนกระจก เฟอรราเดค OSG-303
14. 14. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการจัดหาตูบานเลื่อนกระจก เฟอรราเดค OC-400

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระดับชั้น
คน

6
44

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

137,000
28,280
57,000
14,800
13,000
60,000
210,000
100,000
9,000
4,000
30,000
16,500
14,560
25,196

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
หนวยงานไดรับการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
หนวยงานมีความพรอมมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการภายในหนวยงาน
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ)
หนวยงานมีครุภัณฑที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106030131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดหางานระบบกลอง
วงจรปด
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202106030231

2. กิจกรรมที่ 2 การจัดหาเกาอี้สําหรับ
บุคลากร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202106030331

3. กิจกรรมที่ 3 การจัดหาติดตั้งแผงพารทิ
สัน ภายในสํานักงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- งานระบบกลองวงจรปด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

137,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
137,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

28,280.00

28,280.00

0.00

0.00

0.00

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 137,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ระบบกลองวงจรปด ราคา 137,000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
137,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 137,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- เกาอี้สํานักงาน จํานวน 14 ตัวๆละ 2,020 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,280 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เกาอี้สําหรับบุคลากร ราคา 2,020 จํานวน 14 ตัว รวมเปนเงิน
28,280.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 28,280.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- แผงพารทิสัน จํานวน 19 แผงๆละ 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. แผงพารทิสัน ราคา 3,000 จํานวน 19 ชึ้น รวมเปนเงิน
57,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 57,000.00 บาท
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รหัส 12 หลัก
202106030431

ชื่อกิจกรรมยอย
4. กิจกรรมที่ 4 การจัดหาตูบานเลื่อน
สําหรับภายในสํานักงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202106030531

5. กิจกรรมที่ 5 การจัดหาโปรเจคเตอร
สําหรับการเรียนการสอน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64

202106030631

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
6. กิจกรรมที่ 6 การจัดหา
เครื่องใหความรอน (Hotplate) สําหรับการ
สอนวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64

202106030731

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
7. กิจกรรมที่ 7 การจัดหากลองจุลทรรศน
ดิจิตอล 2 ตา สําหรับการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- ตูบานเลื่อนทึบ สีเทาทราย 150 ซม. จํานวน 2 ใบๆละ 3,600
- ตูบานเลื่อนกระจก สีเทาทราย 150 ซม. จํานวน 2 ใบๆละ 3,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,800 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูบานเลื่อน สีเทาทราย 150 ซม. ราคา 3,600 จํานวน 2 รายการ
รวมเปนเงิน 7,200.00 บาท
2. บานเลื่อนกระจก สีเทาทราย 150 ซม. ราคา 2 จํานวน 3,800
รายการ รวมเปนเงิน 7,600.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 14,800.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- โปรเจคเตอร 1 เครื่องๆละ 13,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โปรเจคเตอร ราคา 1 จํานวน 13,000 เครื่อง รวมเปนเงิน
13,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 13,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- เครื่องใหความรอน (Hotplate) สําหรับการสอนวิทยาศาสตร
จํานวน 4 เครื่องๆละ 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. Hotplate ราคา 15,000 จํานวน 4 เครื่อง รวมเปนเงิน
60,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 60,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- การจัดหากลองจุลทรรศนดิจิตอล 2 ตา สําหรับการสอน
วิทยาศาสตร จํานวน 6 เครื่องๆละ 35,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

14,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
14,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13,000.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202106030831

8. กิจกรรมที่ 8 การจัดหากลองสเตอริโอ 2
ตา สําหรับการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64

202106030931

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
9. กิจกรรมที่ 9 การจัดหาเครื่องชั่งดิจิตอล
2,000g.?0.1g.
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202106031031

202106031131

10. กิจกรรมที่ 10 การจัดหาเครื่องชั่ง
ดิจิตอล 1,000g.? 1g. สําหรับการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
11. กิจกรรมที่ 11 การจัดหาเครื่อง pH
Meter
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64

หมวดรายจาย/รายละเอียด
รายการครุภัณฑ
1. กลองจุลทรรศนดิจิตอล 2 ตา ราคา 35,000 จํานวน 6 ตัว รวม
เปนเงิน 210,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 210,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- การจัดหากลองสเตอริโอ 2 ตา สําหรับการสอนวิทยาศาสตร
จํานวน 4 เครื่องๆละ 25,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. กลองสเตอริโอ 2 ตา ราคา 25,000 จํานวน 4 ตัว รวมเปนเงิน
100,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 100,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- เครื่องชั่งดิจิตอล 2,000g.×0.1g. จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องชั่งดิจิตอล 2,000g.?0.1g. ราคา 4,500 จํานวน 2 เครื่อง
รวมเปนเงิน 9,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- เครื่องชั่งดิจิตอล 1,000g.× 1g. จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องชั่งดิจิตอล 1,000g.? 1g. ราคา 4,000 จํานวน 1 เครื่อง
รวมเปนเงิน 4,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- เครื่อง pH Meter จํานวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202106031231

12. กิจกรรมที่ 12 การจัดหาเครื่อง water
bath สําหรับการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202106031331

13. กิจกรรมที่ 13 การจัดหาตูบานเลื่อน
กระจก เฟอรราเดค OSG-303 สําหรับเก็บ
อุปกรณวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64

202106031431

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
14. กิจกรรมที่ 14 การจัดหาตูบานเลื่อน
กระจก เฟอรราเดค OC-400 สําหรับเก็บ
สารเคมีที่ใชในการเรียนการสอน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ธ.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

รายการครุภัณฑ
1. pH Meter ราคา 30,000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
30,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- เครื่อง water bath สําหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน 1 เครื่องๆละ 16,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,500 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่อง water bath ราคา 16,500 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
16,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 16,500.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- ตูบานเลื่อนกระจก เฟอรราเดค OSG-303 จํานวน 4 รายการๆละ
3,640 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,560 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูบานเลื่อนกระจก เฟอรราเดค OSG-303 ราคา 3,640 จํานวน
4 รายการ รวมเปนเงิน 14,560.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 14,560.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : • ครุภัณฑ
- ตูบานเลื่อนกระจก เฟอรราเดค OC-400 จํานวน 4 รายการๆละ
6,299 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,196.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูบานเลื่อนกระจก เฟอรราเดค OC-400 ราคา 6,299 จํานวน 4
รายการ รวมเปนเงิน 25,196.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 25,196.00 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

14,560.00

14,560.00

0.00

0.00

0.00

25,196.00

25,196.00

0.00

0.00

0.00

รวม 719,336.00

179,834.00

215,800.80

179,834.00

143,867.20
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดหางานระบบ
กลองวงจรปด

2. กิจกรรมที่ 2 การจัดหาเกาอี้สําหรับ
บุคลากร

3. กิจกรรมที่ 3 การจัดหาติดตั้งแผง
พารทิสัน ภายในสํานักงาน

4. กิจกรรมที่ 4 การจัดหาตูบานเลือ่ น
สําหรับภายในสํานักงาน

5. กิจกรรมที่ 5 การจัดหา
โปรเจคเตอรสําหรับการเรียนการสอน

6. กิจกรรมที่ 6 การจัดหา
เครื่องใหความรอน (Hotplate)
สําหรับการสอนวิทยาศาสตร

7. กิจกรรมที่ 7 การจัดหากลอง
จุลทรรศนดิจิตอล 2 ตา สําหรับการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

8. กิจกรรมที่ 8 การจัดหากลองสเตอริ
โอ 2 ตา สําหรับการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร

9. กิจกรรมที่ 9 การจัดหาเครื่องชั่ง
ดิจิตอล 2,000g.?0.1g.

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

14.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

8.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

44.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

835.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

791.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

795.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

795.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

795.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

835.00

0.00

10. กิจกรรมที่ 10 การจัดหาเครื่องชั่ง
ดิจิตอล 1,000g.? 1g. สําหรับการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

11. กิจกรรมที่ 11 การจัดหาเครื่อง
pH Meter

12. กิจกรรมที่ 12 การจัดหาเครื่อง
water bath สําหรับการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร

13. กิจกรรมที่ 13 การจัดหาตูบาน
เลื่อนกระจก เฟอรราเดค OSG-303
สําหรับเก็บอุปกรณวิทยาศาสตร

14. กิจกรรมที่ 14 การจัดหาตูบาน
เลื่อนกระจก เฟอรราเดค OC-400
สําหรับเก็บสารเคมีที่ใชในการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

คน

795.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

795.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

795.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

795.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

795.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปยะ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

มีอนันต
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน โรงเรียนสาธิตมัธยม
รหัสโครงการ 6504000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมัธยม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
โรงเรียน จึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อการดําเนินของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนสาธิตมัธยมเปนไปอยาง
เหมาะสมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อบริหารจัดการภายในหนวยงานใหมีความพรอมในทุกดาน
2. เพื่อสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ
3. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 6 ระดับชั้น
2. บุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 44 คน
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,404,804.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. 1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
2. 2. บุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม
เชิงคุณภาพ
1. 1.โรงเรียนสาธิตมัธยมสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2. 2.ผูเรียนไดรับการสงเสริมจากการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมไดอยางเต็มศักยภาพ
3. 3.บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
เชิงเวลา
1. 1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. 1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการบริหารจัดการโรงเรียนตอป
2. 2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. 3.งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาสาธารณูปโภคตอป

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระดับชั้น
คน

6
44

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
85

รอยละ

85

บาท
บาท
บาท

3,430,004
120,000
2,267,200

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
หนวยงานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ผูเรียน และ
บุคลากร
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
หนวยงานสามารถวางแผนจัดสรรคาใชจายตางๆเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
หนวยงานสามารถจัดการงบประมาณไดอยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นคง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106040121

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ
- คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
- คาจางเหมาลางเครื่องปรับอากาศ
- คาซอมแซมวัสดุ,ครุภัณฑ
- คาเย็บหนังสือ,คาเขาปกหนังสือ,คาเขาเลมเอกสาร และรายงาน
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คารับรองการประชุม, คารับรองประเภทเครื่องดื่ม
- คาใชจายในพิธีการทางศาสนา
- คาอาหาร/อาหารวาง
- คาของขวัญและเงินรางวัลบุคลากร
- คาของรางวัล หรือเงินรางวัลการประกวด/แขงขัน
- คาวิจัย/พัฒนาบุคลากร
- คาชอดอกไม/พวงหรีด
- คาใชสอยอื่นๆ
• คาวัสดุ
- คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
- คาวัสดุเวชภัณฑและยาหองพยาบาล
- คาวัสดุกีฬา
- คาวัสดุการเกษตร
- คาวัสดุงานบานงานครัว
- คาวัสดุคอมพิวเตอร
- คาวัสดุการศึกษา
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุกอสราง
- คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
- คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา
- คาวัสดุซอมแซม
- คาวัสดุตํารา,วารสาร,คูมือ,นวนิยาย,นิตยสาร และหนังสือพิมพ
- คาถายเอกสาร
- คาวัสดุอื่นๆ

จํานวนเงิน
3,420,404.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
700,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
1,500,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
1,100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
120,404.00
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รหัส 12 หลัก

202106040221

ชื่อกิจกรรมยอย

2. กิจกรรมที่ 2 คาใชสอยและคาตอบแทน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 -ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

202106040322

3. กิจกรรมที่ 3 คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

• คาตอบแทน
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- คาสมนาคุณ/คาตอบแทน ผูทรงคุณวุฒิ/วิทยากร
- คาตอบแทนอื่น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,420,404.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
- คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
- คาลงทะเบียนของหลักสูตร,คาลงทะเบียนฝกอบรมตางๆ
- คาเดินทางโดยยานพาหนะสวนตัว
- คาพาหนะเดินทาง
- คาที่พักไปราชการ
- คาทางดวน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : งบรายจายอื่น
- คาบริการอินเตอรเน็ต 12 เดือน
- คาบริการโทรศัพท 12 เดือน
- คาไฟฟา
- คาน้ําประปา
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 2,864,400.00 บาท

รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

2,864,400.00

716,100.00

716,100.00

716,100.00

716,100.00

6,404,804.00

1,601,201.00

1,921,921.20

1,601,201.00

1,280,480.80
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนและบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
และบุคลากรไดรับประโยชน
อยางเต็มประสิทธิภาพ

2. กิจกรรมที่ 2 คาใชสอยและ
คาตอบแทน

3. กิจกรรมที่ 3 คาสาธารณูปโภค

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

835

835

รอยละ

85

85

85

85

คน

10.00

10.00

10.00

10.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

835.00

835.00

835.00

835.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

835

835

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปยะ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

มีอนันต
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมสาธิต
รหัสโครงการ 6503000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกร
วิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเปนเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในปจจุบันนั้น มุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
จําเปนตองสงเสริมผูเรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณและเปนการสงเสริมพัฒนาดานสติปญญา เจตคติ
ดวยความคิดสรางสรรค ตลอดจนกลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ และเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขาวสาร
สนเทศที่เขากับสภาพสังคมในยุคปจจุบันที่เปนยุคสารสนเทศและการสื่อสาร ไปพรอม ๆ กับการศึกษา
ประวัติสถานที่สําคัญทางศาสนาของประเทศไทยดวยประสบการณของตนเองโดยแทจริง เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีวิสัยทัศนกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมและนําความภาคภูมิใจมาพั ฒนาประเทศชาติตอไปใน
อนาคต
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากวางไกล รูทันเหตุการณทั้งในอดีตและปจจุบัน
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดความคิด ความสรางสรรค กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตอง
เหมาะสม
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรูดวยตนเองและไดรับประสบการณตรง
5. กลุมเปาหมาย
1. จํานวนนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 453 คน
2. บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 35 คน
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 577,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. จํานวนนักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอป

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน

453
453

รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
100
100

รอยละ

85

บาท

577,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักเรียนทุกคนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดมาใชในชิวิตประจําวัน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
นักเรียนทุกคนไดนําความรูที่ไดรับมาปฎิบัติไดจริง
ผลลัพธ (Outcome)
นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย อารมณ สติปญญา และทางสังคมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
204101020121

204101020221

204101020321

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี สํารอง
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ 8 กลุมสาระ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565

204101020421

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันสุนทรภู
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
1. คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 3 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 = 5,400 บาท
คาใชสอย
2. คาอาหารนักเรียน จํานวนนักเรียน 240 คน จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท = 14,400
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่มนักเรียน จํานวนนักเรียน 240 คน จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท = 8,400 บาท
4. คาวัสดุจัดฐานกิจกรรม = 6,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาลงทะเบียนของนักเรียน
2. คาจางเหมาบริการเชายานพาหนะ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาจางเหมาบริการถายภาพในพิธีมอบใบประเมิน
2. คาจางเหมาบริการตกแตงสถานที่พิธีมอบใบประเมินและจัดซุมถายภาพ
3. คาปายไวนิลพิธีมอบใบประเมิน
4. คาของที่ระลึกมอบใหนักเรียนจบระดับชั้น ป. 6
5. คาโลเกียรติยศนักเรียนเรียนดียอดเยี่ยม
6. คาโลเกียรติยศนักเรียนคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาวัสดุ
1. คาวัสดุจัดกิจกรรม
2. คาของรางวัล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

35,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
35,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,000.00

0.00

6,000.00

7,000.00

7,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
204101020521

ชื่อกิจกรรมยอย
5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันไหวครู
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565

204101020621

204101020721

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมคาย "English Day
Camp" สําหรับนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียนประถมสาธิต
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
25,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
2. คาอาหารกลางวันนักเรียน
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่มนักเรียน
4. คาเสื้อคายนักเรียน
5. คาจางเหมาบริการเชารถบัสปรับอากาศ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาจางเหมาบริการตกแตงสถานที่ปรัมพิธี
2. คาจางเหมาบริการเชาเครื่องเสียงภาคสนาม
3. คาจางเหมาบริการเชาเต็นท
4. คาจางเหมาบริการเชาชุด
5. คาเสื้อกีฬาสีนักเรียน และบุคลากร
6. คาปายไวนิลแตละสีแขวนเต็นท
7. คาเหรียญรางวัล
8. คาถวยรางวัล
9. คาของรางวัล
10 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11. คาวัสดุจัดกิจกรรม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาวัสดุจัดกิจกรรม
2. คาปายไวนิล
3. คาโลรางวัล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
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รหัส 12 หลัก
204101020821

204101020921

204101021021

ชื่อกิจกรรมยอย
8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมถวายพระพร
รัชกาลที่ 10
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
10. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมถวายเทียน
เขาพรรษา
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
2. คาวัสดุอื่น ๆ (ผาผูก, ลวด)
3. คาอาหารถวายพระ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาวัสดุปายไวนิล
2. คาจางเหมาบริการตกแตงสถานที่
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาวัสดุชุดเครื่องไทยธรรม
2. คาชุดสังฆทาน ดอกไม ธูป เทียน ถวายพระ
3. คาปจจัยถวายพระสงฆ
4. คาอาหารถวายพระเชา
5. คาอาหารถวายพระเพล (ปนโต)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

6,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

รวม 577,000.00

144,250.00

173,100.00

144,250.00

115,400.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเขาคาย
ลูกเสือ - เนตรนารี สํารอง
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 8 กลุมสาระ
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันสุนทรภู
5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันไหวครู
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมคาย
"English Day Camp" สําหรับ
นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียนประถมสาธิต
8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมถวายพระพร
รัชกาลที่ 10
9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวันแม
แหงชาติ
10. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมถวาย
เทียนเขาพรรษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00

2.00
100.00

3.00
100.00

3.00
100.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

90.00
100.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

453.00
100.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

453.00
100.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

213.00
100.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

453.00
100.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

453.00
100.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

453.00
100.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

453.00
100.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

240.00
100.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน มอนไธสง

0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต
รหัสโครงการ 6503000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารจั ด การองค ก รของโรงเรี ย นประถมสาธิ ต ที่ จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 13 หองเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาของ
โรงเรียนประถมสาธิตเกิดประสิทธิภาพจึงตองดําเนินการหลายๆ ดาน ไดแก ดานการจัดหาวัสดุอุปกรณ
เพื่อใช ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรและสงเสริมใหนักเรียนไดรับ
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน น ผูเรียนเปน สํ าคั ญ เปน การพั ฒ นาคุ ณภาพผูเรียนแบบองครวมในรูปแบบ
บูรณาการซึ่งสามารถเรียนรูไดหลายลักษณะผานสื่อ วัสดุอุปกรณการเรียน ที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจใน
บทเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึงดําเนินโครงการ
การบริหารจัดการองคกรของโรงเรียนประถมสาธิต เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม
ความรูและคุณธรรม
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนทุกคนตองสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน จํานวน 453 คน
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 35 คน
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 6,325,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตอป
2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาสาธารณูปโภค ตอป
3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตอป
4. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการจัดอบรม ประชุมผูปกครองนักเรียน และงานประชุมตาง ๆ ภายใน
โรงเรียนฯ ตอป
5. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ตอป
6. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ตอป
7. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ตอ
ป
8. งบประมาณโดยเฉลี่ยของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตอป
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน

453
35

รอยละ

100

รอยละ

85

บาท
บาท
บาท
บาท

817,850
1,972,150
50,000
30,000

บาท
บาท
บาท

3,200,000
140,000
100,000

บาท

15,200

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

ชื่อกิจกรรมยอย

202204010121

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ
เรียนการสอน
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

202204010222

2. กิจกรรมที่ 2 คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย, คาวัสดุ
1. คาจางเหมาบริการ
2. คาจางเหมาบริการเชารถ/ยานพาหนะ
3. คาถายเอกสาร
4. คาเขาเลมเอกสาร, วารสาร, คูมือ, หลักสูตร และรายงานตางๆ
5. วัสดุสํานักงาน
6. วัสดุคอมพิวเตอร
7. วัสดุกีฬา
8. วัสดุการเกษตร
9. วัสดุงานบานงานครัว
10. วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
11. วัสดุเผยแพรและโฆษณา
12. วัสดุสื่อการเรียนการสอน
13. วัสดุซอมแซม
14. วัสดุการศึกษา
15. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
16. วัสดุอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 817,850 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาไฟฟา
2. คาน้ําประปา
3. คาโทรศัพท
4. คาบริการอินเตอรเน็ต
5. คาบริการไปรษณีย
6. คาธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,972,150 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

817,850.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
150,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
250,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
250,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
167,850.00

1,972,150.00

493,037.00

493,037.00

493,038.00

493,038.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202204010321

3. กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมที่ 4 จัดอบรม ประชุมผูปกครอง
นักเรียน และงานประชุมตางๆ ภายใน
โรงเรียนประถมสาธิต
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมที่ 5 อาหารกลางวันและอาหาร
เสริม (นม)

202204010421

202204010521

202204010621

6. กิจกรรมที่ 6 ประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาลงทะเบียน
2. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
3. คาทางดวน
4. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
5. คาที่พัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทน
3. คาสมนาคุณวิทยากร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาจางเหมาบริการอาหารกลางวัน
2. คาจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยประกันชีวิตนักเรียน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท

จํานวนเงิน
50,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
(ต.ค.64-ธ.ค.64) (ม.ค.65-มี.ค.65)
12,500.00
12,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
12,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
12,500.00

30,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

3,200,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

140,000.00

0.00

0.00

140,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202204010721

7. กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการทําวิจัยในชั้น
เรียน และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565

202204010821

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. กิจกรรมที่ 8 ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. ทุนสนับสนุนการทําวิจัย
2. คาอาหาร
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
4. คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
คาตอบแทน
5. คาสมนาคุณวิทยากร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาอาหาร
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทน
3. คาตอบแทนผูประเมิน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,200 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

15,200.00

0.00

0.00

15,200.00

0.00

6,325,200.00 1,581,300.00 1,897,560.00

1,581,300.00 1,265,040.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2. กิจกรรมที่ 2 คาสาธารณูปโภค

3. กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

4. กิจกรรมที่ 4 จัดอบรม ประชุม
ผูปกครองนักเรียน และงานประชุม
ตางๆ ภายในโรงเรียนประถมสาธิต

5. กิจกรรมที่ 5 อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม)

6. กิจกรรมที่ 6 ประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน

7. กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการทําวิจัย
ในชัน้ เรียน และพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู

8. กิจกรรมที่ 8 ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

453.00

453.00

445.00

445.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

453.00

453.00

445.00

445.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

0.00

35.00

35.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

453.00

453.00

445.00

445.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

0.00

0.00

445.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

22.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถ
สนับสนุนพัฒนาบุคลากรภายใน
โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่
ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

453.00

453.00

445.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน มอนไธสง

445.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน (งบ บกศ.)
รหัสโครงการ 6502000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหเต็มตามสักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินการหลายดาน การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ /วัสดุสํานักงาน/วัสดุงาน
บานงานครัว/ครุภัณฑ ใหเหมาะสมและเพียงพอกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน นักเรียน บุคลากร มีความพรอมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อบริหารจัดการภายระหวางหนวยงานและองคการตางๆใหมีความพรอมในทุกดาน
3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน นักเรียน บุคลากรมีอุปกรณและครุภัณฑที่มีความเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน
5. กลุมเปาหมาย
1.จํานวนนักเรียนที่เขาใหมและจํานวนนักเรียนที่คงอยู จํานวน 221 คน
2.จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100
3.จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,261,164.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
2. บุคลากรโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางเพียงพอมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
2. ผูเรียนไดรับการสงเสริมจากการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมไดอยางเต็มศักยภาพ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมสามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของการบริหารจัดการโรงเรียนตอป

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระดับชั้น
คน

4
23

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

บาท

280,364

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.หนวยงานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ผูเรียน และบุคลากร
2.หนวยงานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
3. หนวยงานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการซอมแซม บํารุง ปรับปรุง ครุภัณฑไดอยาเพียงพอ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
หนวยงานสามารถวางแผนจัดสรรคาใชจายตางๆเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลลัพธ (Outcome)
หนวยงานสามารถจัดการงบประมาณไดอยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นคง

311
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202106020121

202106020222

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน / อุปกรณ
สํานักงาน / วัสดุงานบานงานครัว
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. สาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

202106020321

3. ซอมแซม บํารุง ปรับปรุง ลางแอร ใสกรอง
น้ํา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ รายละเอียด : กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุ / อุปกรณ
1.คาวัสดุ / อุปกรณ การจัดการเรียนการสอน
2.คาวัสดุ / อุปกรณ สํานักงาน
3.คาวัสดุ / อุปกรณ งานบาน งานครัว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 208,164บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดรอยหกสิบสี่บาทถวน)
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : 1.คาบริการโทรศัพท
เดือนละ 300 บาท จํานวน 12 เดือน
2.คาสาธารณูปโภค 10% 919,400
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 923,000 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
สามหมื่นบาทถวน

ใชสอย
รายละเอียด : กิจกรรมซอมบํารุงปรับปรุงและลางแอร
-ปรับปรุง ภูมิทัศน
-ปรับปรุง ซอมแซมวัสดุครุภัณฑตางๆ
-ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน
-ปรับปรุง ซอมแซมอุปกรณไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใชสํานักงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
แปดหมื่นบาทถวน

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

208,164.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
61,114.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
62,350.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
59,350.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
25,350.00

923,000.00

900.00

900.00

900.00

920,300.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย
4. จัดซื้อครุภัณฑ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1.เครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง
- แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
- มีความละเอียดในการพิมพสูงสุด 4,800x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการCopy สูงสุด 600x300 dpi
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการCopy สูงสุด 600x300 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 11 ภาพตอ
นาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 5 ภาพ ตอนาที
(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 จํานวน 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนเงิน 5,000 บาท
2.คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 2 เครื่อง
CPU RAM SO8GB of DDR4 Storage SSD M.2 256GB NVMe Display
14 inch HD 1366 x 768 resolution Acer ComfyView LED backlit
TFT LCD USB Port Video Connector 1 x HDMI® port with HDCP
support 1 x VGA port Network 1 x Ethernet (RJ-45) port Wireless
Graphics Intel® UHD Graphics ODD Non OS ESHELL (boot up
Linux)
เครื่องละ 22,500 บาท 2 เครื่อง เปนเงิน 45,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
หาหมื่นบาทถวน
รายการครุภัณฑ
1. คอมพิวเตอรโนตบุค ราคา 22500 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน
45,000.00 บาท
2. เครื่องพิมพ ราคา 5000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 5,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 50,000.00 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,261,164.00

315,291.00

378,349.20

315,291.00

252,232.80

313

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. จัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน /
อุปกรณสํานักงาน / วัสดุงานบานงาน
ครัว

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สาธิตปฐมวัยสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สาธิตปฐมวัยสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยาง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สาธิตปฐมวัยสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยาง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สาธิตปฐมวัยสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล

2. สาธารณูปโภค

3. ซอมแซม บํารุง ปรับปรุง ลางแอร
ใสกรองน้ํา

4. จัดซื้อครุภัณฑ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

4.00

4.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ระดับชั้น

4.00

4.00

4.00

4.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ระดับชั้น

0.00

4.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ระดับชั้น

4.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ระดับชั้น

4.00

4.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยภัทราวรรณ จันทรเนตร
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
รหัสโครงการ 6502000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเปนเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใหพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหเต็มตามสักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินการกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรูหลายดาน ไดแก การชวยเหลือ
ตนเองเบื้องตน การอยูรวมกับผูอื่น การทํากิจกรรมสงเสริมทักษะตางๆโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับประสบการณ ผานทางกิจกรรม ที่หลากหลาย
3. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูการชวยเหลือตนเองเบื้องตน
5. กลุมเปาหมาย
1.จํานวนนักเรียนที่เขาใหมและจํานวนนักเรียนที่คงอยู จํานวน 221 คน
2.จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100
3.จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,897,740.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. นักเรียนปฐมวัยไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบทุกมื้อ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของโครงการพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูตอป

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

221

รอยละ
รอยละ

100
100

รอย

90

บาท

2,897,740

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

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

204101010121

1. โครงการคาจางทําอาหารกลางวันอาหาร
วางบายและนมสําหรับเด็กปฐมวัย

ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาจางทําอาหารกลางวันอาหารวางบายและนมสําหรับเด็กปฐมวัย
- คาอาหารหารกลางวันและอาหารวาง
คนละ 40 บาท ตอ/คน/วัน
- คานมตราไทย-เดนมารค ปริมาตรสุทธิ 125 มล.ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย,ปฐมวัย 1 กลองละ 7 บาท
- คานมตราไทย-เดนมารค ปริมาตรสุทธิ 200 มล.ระดับชั้นปฐมวัย 2,ปฐมวัย 3 กลองละ 10 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,740,000 บาท
(หนึ่งลานเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน)
ใชสอย
รายละเอียด : โครงการใหความรูผูปกครอง
-คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท
-คาอาหาร จํานวน 65 คน มื้อละ 100 บาท เปนเงิน 6,500 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 65 คนๆละ 2 มื้อๆ 35 บาท เปนเงิน 4,550
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,850 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยหาสิบบาทถวน)
รายละเอียด : กิจกรรมสายใยครูสูศิษยรัก
-คาอาหาร จํานวน 77 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท จํานวน 7,700 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 77 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 5,390 บาท
-คาวัสดุ/อุปกรณ จํานวน 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,090 บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันเกาสิบบาทถวน)
รายละเอียด : -คาวัสดุ อุปกรณ จัดกิจกรรมกีฬา
-คาตุกตา /ของรางวัลที่ระลึก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
สี่หมื่นบาทถวน
รายละเอียด : - คาวัสดุ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ภาคเรียนที่ 1/2564, 2/2565
8 หองเรียน หองเรียนละ 4,000 บาท
เปนเงิน 32,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท
(สามหมื่นสองพันบาทถวน)

204101010221

204101010321

204101010421

204101010521

ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. โครงการใหความรูผูปกครอง
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
3. สายใยครูสูศิษยรัก
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
4. กีฬาสาธิตรวมพลัง
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
5. ปดภาคเรียนจัดนิทรรศการ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

1,740,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
435,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
435,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
435,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
435,000.00

12,850.00

0.00

12,850.00

0.00

0.00

16,090.00

0.00

16,090.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

32,000.00

0.00

16,000.00

0.00

16,000.00
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รหัส 12 หลัก
204101010621

ชื่อกิจกรรมยอย
6. สงทายปเกาตอนรับปใหม
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

204101010721

204101010821

204101010921

204101011021

7. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
8. เครื่องใชประจําตัวเด็ก
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
9. จางเหมาถายรูปจบ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565
10. ประกันอุบัติเหตุ/ยาเวชภัณฑ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : - คาอาหารปนโตถวายพระสงฆ
ชุดละ 300 บาท จํานวน 10 ชุด
เปนเงิน 3,000 บาท
- คาปจจัยถวายพระ
เจาอาวาส 1 รูป 500 บาท
พระสงฆ 9 รูป รูปละ 300 บาท เปนเงิน 3,200 บาท
- คาดอกไมธูป-เทียน ถวายพระ 10 ชุด
ชุดละ 30 บาท เปนเงิน จํานวน 300 บาท
- คานม/อาหารสําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 8 หองเรียน หองละ 2,250 บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,500 บาท(สองหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)
ใชสอย
รายละเอียด : ครูตางชาติ 1 คนๆละ 297,000 บาท
Pingu 167 คนๆละ 3,000 บาท
เปนเงิน 501,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 808,000 บาท
แปดหมื่นแปดพันบาทถวน
รายละเอียด : -ชุดฟอรมของโรงเรียน
-เครื่องใชประจําตัวเด็ก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท
หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมาถายรูปจํานวน 8 หองเรียน เปนเงิน 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
สองหมื่นบาทถวน
รายละเอียด : - อุบัติเหตุเด็กปฐมวัย 221 คน
คนละ 300 บาท เปนเงิน 66,300 บาท
-ยาเวชภัณฑ 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 74,300 บาท
เจ็ดหมื่นสี่พันสามรอย

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

24,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
24,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

808,000.00

0.00

0.00

0.00

808,000.00

130,000.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

74,300.00

0.00

0.00

74,300.00

0.00

รวม 2,897,740.00

724,435.00

869,322.00

724,435.00

579,548.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. โครงการคาจางทําอาหาร
กลางวันอาหารวางบายและ
นมสําหรับเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนปฐมวัยไดรับอาหารที่
มีคุณคาทางโภชนาการครบทุกมื้อ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. โครงการใหความรู
ผูปกครอง
3. สายใยครูสูศิษยรัก

4. กีฬาสาธิตรวมพลัง

5. ปดภาคเรียนจัด
นิทรรศการ
6. สงทายปเกาตอนรับป
ใหม
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

8. เครื่องใชประจําตัวเด็ก

9. จางเหมาถายรูปจบ

10. ประกันอุบัติเหตุ/ยา
เวชภัณฑ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

ระดับชั้น

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ระดับชั้น

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ระดับชั้น

0.00

4.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ระดับชั้น

0.00

4.00

4.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

0.00

ระดับชั้น

0.00

4.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ระดับชั้น

0.00

0.00

0.00

3.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ระดับชั้น

0.00

4.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ระดับชั้น

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ระดับชั้น

0.00

0.00

4.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ระดับชั้น

4.00

4.00

4.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยภัทราวรรณ จันทรเนตร

4.00

319

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
รหัสโครงการ 6517000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจําเปนตองมีสํานักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพื่อจัดทําแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดําเนินงาน
ตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจําเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย และเจาหนาที่ในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดําเนินงานดังกลาว สถาบัน
อยุธยาศึกษา จําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธ
กิจกรรมของสถาบั น อยุธยาศึก ษาและพั ฒ นาศักยภาพของ อาจารย และเจาหน าที่ในดานการทํ างานให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. การดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษามีศักยภาพ
3. ผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 13 คน
6. วิธีการดําเนินงาน สอบถาม/แบบประเมินผลความพึงพอใจ/แบบประเมินการใชประโยชน/แบบประเมิน
ความสุข
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 523,620.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
2. คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทําเอกสาร
3. คาสาธารณูปโภค
4. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน

24
4
12
13

รอยละ
คน

85
13

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.สงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. เจาหนาที่ไดพฒ
ั นาศักยภาพในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1.ทําใหภารกิจของหนวยงานบรรลุเปาหมาย
ผลลัพธ (Outcome)
1. สถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระดับสูง
2. เจาหนาที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการทํางานอยูในระดับสูงสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106230121

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x 10 คน)

202106230221

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
ต่ํากวา ป.ตรี (1,500 x 3 คน)

202106230321

3. กิจกรรม การบริหารจัดการสํานักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส1-ไตรมาส4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

202106230422

4. คาไฟฟาหอศิลป /คาโทรศัพท/คาไฟฟาศูนย
ศึกษาประวัติศาสตร

202106230521

5. ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยา
ศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส1-ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : - คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /คายานพาหนะ
และน้ํามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /คายานพาหนะ
และน้ํามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : - คาเบี้ยเลี้ยง/ ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม
ประสานงานราชการ/คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม/ประสานงานราชการ/คาวัสดุ จํานวนเงิน 82,320 บาท
-คาเชาเครื่องถาย 22,500 บาท
-คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวนเงิน 20,000 บาท
-คาวัสดุสํานักงาน จํานวนเงิน 26,000 บาท
-คาซอมแซมครุภัณฑ 4,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 154,820 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท/คาไฟฟาศูนยศึกษาประวัติศาสตร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูทรง คุณวุฒิ 4ครั้งๆละ 4,000บาท 16,000บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 17คนๆละ 4 ครั้งๆละ 35บาท 2,380
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร17คนๆละ 4 ครั้งๆละ 100 บาท 6,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,180 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
7,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
7,500.00

4,500.00

0.00

154,820.00

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

10,000.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

76,205.00

26,205.00

26,205.00

26,205.00

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,180.00

6,295.00

6,295.00

6,295.00

6,295.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202106230621

6. กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานแผนปฏิบัติราชการ
และงานประกันคุณภาพ สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

202106230721

7. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
องคกรสูความเปนเลิศ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 วัน
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงผูบริหาร 1 คนๆ ละ 270 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 15 คน ๆ ละ 240 บาท
- คาที่พัก 7 หอง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,800 บาท
- คาที่พัก 3 หอง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,450 บาท
- คาอาหารวาง 17 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
- คาอาหารกลางวัน 17 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
- คาอาหารเย็น 17 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
- คาเชารถตู 3 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 2,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88,970 บาท

88,970.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ผูบริหาร 1 คนๆ ละ
- คาเบี้ยเลี้ยง บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 17 คนๆ ละ 240 บาท
- คาอาหารวาง 18 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
- คาอาหารกลางวัน 18 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
- คาอาหารเย็น 18 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
- คาที่พัก 9 หอง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 89,550 บาท

89,550.00

0.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
88,970.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

89,550.00
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รหัส 12 หลัก
202106230831

ชื่อกิจกรรมยอย
8. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร
จํานวน 4 เครื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส1
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

35,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

523,620.00

130,905.00

157,086.00

จํานวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 4 เครื่อง
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
35,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

130,905.00

104,724.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35600 บาท
รายการครุภัณฑ
1. คาครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 4 เครื่องๆละ 8,900 บาท ราคา 8,900
จํานวน 4 เครื่อง รวมเปนเงิน 35,600.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 35,600.00 บาท

รวม
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x
10 คน)
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบัน
อยุธยาศึกษา ต่ํากวา ป.ตรี (1,500 x
3 คน)
3. กิจกรรม การบริหารจัดการ
สํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

4. คาไฟฟาหอศิลป /คาโทรศัพท/คา
ไฟฟาศูนยศึกษาประวัติศาสตร
5. ประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา

6. กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดานแผนปฏิบัติราชการและงาน
ประกันคุณภาพ สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
8. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้น
เตอร จํานวน 4 เครื่อง

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

คาเปาหมาย(Target)
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)

4.00

0.00

3.00

3.00

4.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0

0

0

0

100

100

100

100

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

18.00

คน

0.00

0.00

0.00

18.00

ชึ้น

4.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนา
คน
บุคลากรของสถาบันอยุธยา
ศึกษาใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คน
บุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนา
คน
บุคลากรของสถาบันอยุธยา
ศึกษาใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถาบัน
รอยละ
อยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจ
ตอผูรับบริการไมนอยกวารอย
ละ 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุม
ครั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุม
ครั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คน
บุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
งาน
แผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ
ที่เพียงพอตอการใชงาน

ป 2564
3.00

3.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

325

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
รหัสโครงการ 6516000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานที่ใหบริการแก อาจารย และผูใชบริการที่เกี่ยวของเปน
ภารกิ จ หลั ก จึ งควรเตรี ย มความพร อ มในด าน วัส ดุ อุป กรณ เครื่องใชสํ านั กงานตาง ๆ ที่ จ ะตอ งใช
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการดําเนินงานใหเพียงพอตอการใชงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้ง
ในดานการดําเนินงานและการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งควรมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู ความสามารถและมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการใหแกอาจารย
4. วัตถุประสงค
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการพัฒนาและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย เจาหนาที่ที่เขารับบริการในงานตางๆของสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 12 ครั้ง
2. การไปราชการประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 20 ครั้ง
3.งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 4 ครั้ง
4. คาสาธารณูปโภค 10 ครั้ง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 220,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวน คณาจารย เจาหนาที่ บุคคลภายนอก ที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบั จัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

รอยละ

85

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
มีการพัฒนาระบบบริหารและบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
202205020121

202205020221

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. การไปราชการประชุมอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

202205020321

3. งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

202205020422

4. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
5. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

202205020521

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

66,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
13,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
22,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
21,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
10,000.00

100,000.00

10,000.00

35,000.00

35,000.00

20,000.00

26,000.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

20,000.00

2,500.00

7,500.00

7,500.00

2,500.00

รวม 220,000.00

55,000.00

66,000.00

55,000.00

44,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุสํานักงาน/คาถายเอกสาร/คาเชาเครื่องถายเอกสาร
66000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาทางดวน คาเชาเหมารถ คาพาหนะ
คาลงทะเบียน 100000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 14000
คาพาหนะ 10000
คาอาหารวาง คาถายเอกสาร 2000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26000 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาโทรศัพท คาแสตมป 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาลงทะเบียน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง 20000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2. การไปราชการประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

4. คาสาธารณูปโภค

5. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คณาจารย เจาหนาที่
บุคคลภายนอก ที่เขารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ของการเขารวมประชุม/สัมมนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ของการจัดประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ของการใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากร
ไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการรวม
โครงการ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
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)

0.00

100.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ครั้ง

3.00

6.00

6.00

5.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

2.00

2.00

2.00

2.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

1.00

2.00

3.00

2.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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