àÅ‹Á·Õ 7 §º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂà§Ô¹ºíÒÃØ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ก

คํานํา
แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม อนุมัติงบประมาณจาก
เงินบํารุงการศึกษาคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดทําขึ้นเนื่องจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาปกติ มีไมเพียงพอตอการดําเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยของจึงตองขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม โดยขออนุมัติงบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา
คงคลัง ของมหาวิทยาลัย แบงออกเปน 6 โครงการ งบประมาณจํานวน 23,973,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษา
เพิ่ ม เติ ม ครั้ งที่ 2 (งบ บ.กศ. เพิ่ ม เติ ม อนุ มั ติ งบประมาณจากเงิ น บํ า รุ งการศึ ก ษาคงคลั ง) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป นประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิ บัติงานที่เกี่ยวของ และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป

กองนโยบายและแผน
10 พฤศจิกายน 2564

ข
สารบัญ
หนา
คํานํา
สาบัญ
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
1
6511000009 โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย
2
6511000022 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
3
6511000024 กองทุนพัฒนาบุคลากร
4
6511000033 สมทบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
5
6511000034 สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6
6516000019 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน
ประจําป 2565

ก
ข
ค
ง
จ
1
4
11
14
17
20

ค

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กองกลาง
- 6511000022 การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
- 6511000024 กองทุนพัฒนาบุคลากร
P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กองกลาง
- 6511000033 สมทบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กองกลาง
- 6511000034 สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- 6516000019 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป 2565
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
กองกลาง
- 6511000009 โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย

งบประมาณ เงินเดือนและ
คาจางประจํา คาจางชั่วคราว
23,973,000
5,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
15,973,000
15,973,000
15,973,000
15,973,000
15,973,000
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง
19,473,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
1,500,000
2,000,000
15,973,000
15,973,000
15,973,000
15,973,000
15,973,000
-

เงินอุดหนุน รายจายอื่น
4,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
-

ง

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6511000034 สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
6516000019 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป 2565
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
6511000022 การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
6511000024 กองทุนพัฒนาบุคลากร
P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
6511000009 โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย
P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6511000033 สมทบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณ เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว
คาจางประจํา
23,973,000
21,973,000
6,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
3,500,000
1,500,000
2,000,000
15,973,000
15,973,000
15,973,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว
19,473,000
19,473,000
3,500,000
3,500,000
1,500,000
2,000,000
15,973,000
15,973,000
15,973,000
-

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
-

-

4,500,000
2,500,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

-

จ

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามหนวยงาน/โครงการ
งบบุคลากร
โครงการ/หนวยงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
สํานักงานอธิการบดี
1 6511000009 โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย
2 6511000022 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
3 6511000024 กองทุนพัฒนาบุคลากร
4 6511000033 สมทบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
5 6511000034 สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6 6516000019 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป 2565

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น งบประมาณ
เงินเดือนและ
คาตอบแทน ใช
คาจางชั่วคราว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง
คาจางประจํา
สอย และคาวัสดุ
-

-

17,473,000
17,473,000
15,973,000
1,500,000

-

-

-

6,500,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000

-

23,973,000
22,473,000
15,973,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000

1

โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการคาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย
รหัสโครงการ 6511000009
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 : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา ในฐานะสถาบัน อุดมศึ กษาเพื่ อการพัฒ นาทองถิ่น
มีภารกิจหลักในการ สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยังมีภารกิจที่ตองปฏิบัติ
แบบบูรณาการรวมกับสวนราชการและภาคสวนตางๆ จึงมีทําใหมีผูมาใชบริการและติดตอราชการเปน
จํานวนมาก อีกทั้งในฐานะสวนราชการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ มีอาคารหลายอาคาร และมีทรัพยสินจํานวน
มาก ทําใหการดูแลความสะอาดของพื้ นที่และอาคาร และการดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเปน เรื่อง
สําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยเกิดความสะอาดสวยงาม มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน สมกับ
การเป น มหาวิ ท ยาลั ย แห งเมื องมรดกโลก รวมทั้ งเพื่ อ สรางความประทั บ ใจ ความสะดวกสบายแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูมาใชบริการ กองกลาง จึงขอเสนอโครงการคาใชจายในการจางเหมา
ทําคสามสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย
2.เพื่อใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีความสะอาดสวยงาม และมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน
3.เพื่อใหผูรบั บริการมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2.สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการตามปกติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 15,973,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูรบั บริการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด(ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ)
เชิงคาใชจาย
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,000

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีงบประมาณ และทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานดานรักษา
ความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1.มหาวิทยาลัยมีความสะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย
2.ผูรับบริการมีความสะดวก สบาย มีความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
M02106010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. คาจางเหมาบริการ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1/10/2564 - 30/09/2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมาบริการ จํานวน 1
งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15973000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

15,973,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
3,993,250.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
3,993,250.00

1. คาจางเหมาบริการ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
3,993,250.00

รวม 15,973,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
3,993,250.00

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

250
85

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

250
85

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

250
85

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

250
85
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โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
รหัสโครงการ 6511000022
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมี
ความเปนมืออาชีพ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100
คน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

3. หลักการและเหตุผล
ารพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จะได จั ด การศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ เกี่ ย วข อ ง มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา จัดอยูในกลุม (Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ป ดานสังคมศาสตร
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่จะกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้น
การพัฒ นาบุคลากรนอกเหนือจากการใหศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปนการพัฒ นาบุคลากรใหเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น สงผลใหมีการพัฒ นาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ปจจุบันมีจํานวน
คณาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40 คน (รอยละ15.16) และ
ระดับรองศาสตราจารย 7 คน (รอยละ 2.66)
ดังนั้ น มหาวิทยาลั ยจึงมีเป าหมายในแต ละป ที่จะพั ฒ นาบุคลากรให มีตํ าแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น รอยละ 10 ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาล
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นตอไป
2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการใหทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ ในการเขียน
แผนการสอน คําอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตํารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เปน
มาตรฐาน
3.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนําสง
ผลงาน
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน ไมมี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 – ธ.ค.64) เปนเงิน.614,770 บาท
2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65) เปนเงิน692,410 บาท
3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64) เปนเงิน853,630 บาท
4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64) เปนเงิน839,190 บาท
เชิงคาใชจาย
1. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65) เปนเงิน839,190 บาท

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

30

รอยละ

30

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

21
23
28
28

รอยละ

100
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
คณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
คณาจารยไมสามารถยื่นขอรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดเปนไปตามเปาหมาย
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการและการเขสูตําแหนงทางวิชากา

6

7
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

M02106020121

1. คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุน
การทําผลงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนคาใชจายในการ
สนับสนุนการทําผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท

700,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
175,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
175,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
175,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
175,000.00

M02106020221

2. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
การสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ
ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ./เอกสารคํา
สอน ระดับ ศ.
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน
ระดับ ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ./
เอกสารคําสอน ระดับ ศ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

M02106020321

3. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ.
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 255,000 บาท

255,000.00

63,750.00

63,750.00

63,750.00

63,750.00

M02106020421

4. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ.
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00
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รหัส 12 หลัก
M02106020521

M02106020621

ชื่อกิจกรรมยอย
5. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ศ.
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(ก.พ.ว.)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

45,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
11,250.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
11,250.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
11,250.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
11,250.00

300,000.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

1,500,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาตอบแทนคาใชจายในการ
สนับสนุนการทําผลงาน

2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลการสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /
เอกสารคําสอน ระดับ รศ./เอกสารคํา
สอน ระดับ ศ.

3. คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ.

4. คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ระดับ รศ.

5. คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ระดับ ศ.

6. คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.)

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย

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

0.00

0.00

0.00

30.00

คน

5.00

10.00

5.00

10.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

30.00

คน

5.00

10.00

5.00

10.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

30.00

คน

5.00

10.00

5.00

10.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

30.00

คน

5.00

10.00

5.00

10.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

30.00

คน

5.00

10.00

5.00

10.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

30.00

คน

5.00

10.00

5.00

10.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวรพันธ ระเริงฤทธิ์

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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11

โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ กองทุนพัฒนาบุคลากร
รหัสโครงการ 6511000024
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมี
ความเปนมืออาชีพ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100
คน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพั ฒนาทองถิ่น โดยวัตถุป ระสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน
วิ จั ย ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ แก สั งคม ปรับ ปรุงการถ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทะนุ บํ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อใหการพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของส
4. วัตถุประสงค
เพื่อใชในกองทุนพัฒนาบุคลากร
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน สมทบเงินเขากองทุน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. สัดสวนของบุคลากรที่ดรับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 – ธ.ค.64)
2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65)
3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65 – มิ.ย.65)
4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65)
เชิงคาใชจาย
1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

30

รอยละ

30

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

25
25
25
25

รอยละ

100

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

รหัส 12 หลัก
M02106010344

1. กองทุนพัฒนาบุคลากร
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : กองทุนพัฒนาบุคลากร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2000000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2,000,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
500,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
500,000.00

1. กองทุนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่
สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของบุคลากรที่ดรับคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้น

คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

5.00

10.00

5.00

10.00

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

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

5.00

10.00

5.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวรพันธ ระเริงฤทธิ์

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
500,000.00

2,000,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
500,000.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

10.00
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โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการสมทบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สําหรับบุคลากร
รหัสโครงการ 6511000033
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เขาสูวิชาชีพไดรับการ
เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 202 จํานวนบัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100
คน), OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ไมมี
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ มหาวิทยาลั ยมี นโยบายใหบุคลากรไดรับ การพัฒ นาทางดานการศึกษา โดยจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาบุคลากรขึ้น พื้นใหบุคลกรที่มีความตองการพัฒนาไดรับงบประมาณสนับสนุนนั้น
จากการที่มีคณาจารยใหความสนใจการพั ฒนาจํานนวนมากสงผลใหงบประมาณ ในกองทุ น
พัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ และประกอบกับมีขอกําหนดหลายอยาง สงใหมีบุคคลากรบางสวนไมขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในกองทุนดังกลาว จึงไมเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเห็นถึงปญหาตรงจุดนี้ จึงได
จัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาขึ้นมาเพื่อใหบุลคลากรไดกูยืมและชดใชเงินเองเมื่อเรียนจบ
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย
6. วิธีการดําเนินงาน สมสบงบประมาณเขากองทุน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ไมมี
เชิงคุณภาพ
1. ไมมี
เชิงเวลา
1. ไมมี
เชิงคาใชจาย
2. ไมมี

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

1

รอยละ

1

รอยละ

1

รอยละ

1

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด

M02106010444

1. สมทบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สําหรับ
บุคลากร

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : สมทบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2000000 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป
สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย

จํานวนเงิน

รวม

2,000,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
2,000,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

1. สมทบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

-

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0
0

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0
0

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

0
0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการดี

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

2,000,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0
0

0.00

17

โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
รหัสโครงการ 6511000034
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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 : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองค
ความรูสูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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 :
ไมมี
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ แต
ไมมีงบประมาณสําหรับจัดเปนสวัสดิการดังกลาว จึงทําใหตองจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนักกีฬาขึ้น และนํา
งบประมาณสมทบในกองทุนนี้ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการงานกีฬาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยาง
เรียบรอย
4. วัตถุประสงค
เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ไมมี
เชิงคุณภาพ
1. ไมมี
เชิงเวลา
1. ไมมี
เชิงคาใชจาย
2. ไมมี

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ไมมี

1

ไมมี

1

ไมมี

1

ไมมี

1

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
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
M02106010544

1. สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1000000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย

รวม

1,000,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

1. สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

-

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0
0

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0
0

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

0
0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,000,000.00

1,000,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0
0
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โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน ประจําป
2565
รหัสโครงการ 6516000019
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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 : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
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 ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีภาระหนาที่ในการสงเสริม
มุงสู ความเปน เลิ ศทางวิชาการบนพื้ น ฐานของภูมิปญ ญาทองถิ่น ภูมิปญ ญาไทยและภูมิปญ ญาสากล
สรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น
และของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
และองคกรอื่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
และสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา เปน
สวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพื่อการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยของ
คณาจารยและการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการแกครู บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจทั่วไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัย ที่ขอเสนอโครงการวิจัยผาน จากทุนสนับสนุนกองทุน
วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อสงเสริม สรางเครือขายการวิจัยและการบริการ
วิช าการ แก นั กวิ จั ย ในการสนั บ สนุ น นั กวิจัย ให นํ าเสนอผลงานวิช าการและการนํ าผลงานวิจัย ไปใช
ประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ 3. เพื่อสงเสริมและสนั บสนุน บุคลากรมีโอกาสนําเสนอ
ผลงานวิ จั ย อั น จะเป น การเพิ่ มพู น ประสบการณ แ ละจะเป น ความกาวหน าทางวิช าการรวมทั้ งเป น
ประโยชนตอชื่อเสียงและภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อสรางแรงจูงใจในการตีพิมพบทความวิจัย
และบทความวิชาการ เพื่อเปนการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน 1.สนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัย ที่ขอเสนอโครงการวิจัยผาน จากทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2.สนับสนุนนักวิจัยใหนําเสนอผลงานวิชาการและ
การนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ 3.สรางเครือขายการวิจัยและการ
บริการวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. สมทบเขากองทุนวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

1

รอยละ

2

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
อาจาารย นักวิจัยไดรับการสนับสนุนดานการวิจัย
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
คณาจารย นักวิจัย มีศักยภาพในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

M02104010144

1. สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอ
โครงการวิจัยและการเผยแพรผลงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : รายละเอียด : 1.สนับสนุน
ขอเสนอโครงการวิจัย 800,000 บาท
2.สนับสนุนการตีพิมพเผยแพร 700,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

1,500,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
1,500,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการ
เผยแพรผลงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมทบเขากองทุนวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

หนวยนับ
ครั้ง
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

2

0

1

0

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

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

1,500,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0

0.00
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