àÅ‹Á·Õ 6 §º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂà§Ô¹ºíÒÃØ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¨Ò¡§º»ÃÐÁÒ³àËÅ×Í¨‹ÒÂ¡Ñ¹àËÅ×èÍÁ»‚
(§º º.¡È. ¡Ñ¹à§Ô¹ ¨Ò¡§º»ÃÐÁÒ³àËÅ×Í¨‹ÒÂ)

65

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลมแผนการใชจาย

ก

คํานํา
แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษา จากงบประมาณเหลือจายกันเหลื่อมป (งบ บ.กศ. กันเงิน
จากงบประมาณเหลือจาย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดทําขึ้นเนื่องจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาปกติ มีไมเพี ยงพอตอการดําเนินการในภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือบันทึ กขอความกองนโยบายและแผน เลขที่ อว. 0629.1/875 ลงวันที่ 30
กันยายน 2564 เรื่องขออนุญาตกันเงินงบประมาณเหลื่อมป และขออนุมัตินํางบประมาณไปใชจายใน
โครงการ งบประมาณจํานวน 19,220,463.45 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษา
จากงบประมาณเหลื อ จ า ยกั น เหลื่ อ มป (งบ บ.กศ. กั น เงิ น จากงบประมาณเหลื อ จ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป นประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิ บัติงานที่เกี่ยวของ และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป

กองนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2564

ข
สารบัญ
หนา
คํานํา
สาบัญ
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1
6506000015 ปรับปรุงหองปฏิบัติการศาลจําลองสาขาวิชานิติศาสตร
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
2
6511000003 โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองคกร
3
6511000011 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกลางกรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย
4
6511000017 โครงการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจําภาคเรียน
5
6511000019 โครงการกองทุนเงินทดแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
6
6511000020 โครงการบริหารจัดการกองกลางดานครุภัณฑ (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม)
7
6511000030 มหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน (เงินรายได)
8
6511000031 บริหารจัดการสํานักงาน (สวนที่เคยไดจากงบประมาณแผนดิน)
9
6511000032 รายการคาใชจายสําหรับออกแบบงานกอสรางของมหาวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
10 6512000010 ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
11 6512000013 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
12 6516000002 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 4
13 6516000005 บริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
14 6516000006 พัฒนานักวิจัย
15 6516000007 อบรมเชิงปฏิบัติการความรูดานทรัพยสินทางปญญา
16 6516000011 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17 6516000017 คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําป
18 6516000018 โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันอยุธยาศึกษา
19 6517000003 โครงการวันอนุรักษมรดกไทย
20 6517000007 โครงการรังสรรคสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากทองถิ่นสูสากล
21 6517000009 โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย (เพิ่มเติม)

ก
ข
ฃ-ค
ฅ-ฆ
ง
1
5
9
12
15
18
26
31
35
38
41
44
48
52
56
59
64
67
70
75
80

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา
- 6517000003 โครงการวันอนุรักษมรดกไทย
65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- 6516000002 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 4
- 6516000005 บริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
- 6516000017 คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
- 6516000018 โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันอยุธยาศึกษา
- 6517000007 โครงการรังสรรคสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากทองถิ่นสูสากล
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
กองกลาง
- 6511000003 โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองคกร
- 6511000017 โครงการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจําภาคเรียน
- 6511000019 โครงการกองทุนเงินทดแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- 6516000007 อบรมเชิงปฏิบัติการความรูดานทรัพยสินทางปญญา
- 6516000011 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
19,220,463
1,324,710
1,324,710
140,400
140,400
140,400
541,400
281,400
20,000
86,400
20,000
155,000
260,000
260,000
614,860
614,860
270,000
70,000
274,860
28,050
28,050
10,000
18,050

ฃ

หมวดรายจาย
เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
คาจางประจํา
- 17,378,963 1,841,500
- 1,324,710
- 1,324,710
140,400
140,400
140,400
541,400
281,400
20,000
86,400
20,000
155,000
260,000
260,000
614,860
614,860
270,000
70,000
274,860
28,050
28,050
10,000
18,050
-

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- 6516000006 พัฒนานักวิจัย
65402 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green University
กองกลาง
- 6511000030 มหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน (เงินรายได)
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- 6506000015 ปรับปรุงหองปฏิบัติการศาลจําลองสาขาวิชานิติศาสตร
กองกลาง
- 6511000011 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกลางกรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย(ไปราชการ)
- 6511000020 โครงการบริหารจัดการกองกลางดานครุภัณฑ (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม)
- 6511000031 บริหารจัดการสํานักงาน (สวนที่เคยไดจากงบประมาณแผนดิน)
- 6511000032 รายการคาใชจายสําหรับออกแบบงานกอสรางของมหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน
- 6512000013 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สถาบันอยุธยาศึกษา
- 6517000009 โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย (เพิ่มเติม)
P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
65403 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
กองนโยบายและแผน
- 6512000010 ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
17,895,753
17,740,753
78,000
78,000
78,000
580,000
580,000
580,000
16,981,753
497,229
497,229
6,001,500
500,000
1,261,500
1,000,000
3,240,000
10,483,024
10,483,024
101,000
101,000
101,000
155,000
155,000
155,000
155,000

ค
หมวดรายจาย

เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว
คาจางประจํา
-

คา ต-ช-ว

ครุภัณฑ

16,054,253
15,899,253
78,000
78,000
78,000
15,720,253
497,229
497,229
4,740,000
500,000
1,000,000
3,240,000
10,483,024
10,483,024
101,000
101,000
101,000
155,000
155,000
155,000
155,000

1,841,500
1,841,500
580,000
580,000
580,000
1,261,500
1,261,500
1,261,500
-

สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
-

-

-

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***
P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
6511000017 โครงการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจําภาคเรียน
6511000019 โครงการกองทุนเงินทดแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6517000003 โครงการวันอนุรักษมรดกไทย
65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
6516000002 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 4
6516000005 บริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
6516000006 พัฒนานักวิจัย
6516000017 คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
6516000018 โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6517000007 โครงการรังสรรคสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากทองถิ่นสูสากล
65402 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green University
6511000030 มหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน (เงินรายได)

ฅ

หมวดรายจาย
งบประมาณ เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
คาจางประจํา
19,220,463
- 17,723,823 1,841,500
344,860
689,720
344,860
344,860
344,860
344,860
70,000
70,000
274,860
274,860
18,720,603
- 16,879,103 1,841,500
18,619,603
- 16,778,103 1,841,500
140,400
140,400
140,400
140,400
619,400
619,400
20,000
20,000
86,400
86,400
78,000
78,000
20,000
20,000
155,000
155,000
260,000
260,000
580,000
580,000
580,000
580,000
-

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
6506000015 ปรับปรุงหองปฏิบัติการศาลจําลองสาขาวิชานิติศาสตร
6511000003 โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองคกร
6511000011 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกลางกรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย(ไปราชการ)
6511000020 โครงการบริหารจัดการกองกลางดานครุภัณฑ (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม)
6511000031 บริหารจัดการสํานักงาน (สวนที่เคยไดจากงบประมาณแผนดิน)
6511000032 รายการคาใชจายสําหรับออกแบบงานกอสรางของมหาวิทยาลัย
6512000013 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
6516000007 อบรมเชิงปฏิบัติการความรูดานทรัพยสินทางปญญา
6516000011 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
6517000009 โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย (เพิ่มเติม)
P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
65403 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
6512000010 ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฆ

หมวดรายจาย
งบประมาณ เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
คาจางประจํา
17,251,753
- 15,990,253 1,261,500
497,229
497,229
270,000
270,000
500,000
500,000
1,261,500
- 1,261,500
1,000,000
1,000,000
3,240,000
3,240,000
10,483,024
- 10,483,024
28,050
28,050
10,000
10,000
18,050
18,050
101,000
101,000
101,000
101,000
101,000
101,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
-

สรุปงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา
จําแนกตามหนวยงาน/โครงการ
หนวยงาน/โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

***รวมทั้งสิ้น***
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 6506000015 ปรับปรุงหองปฏิบัติการศาลจําลองสาขาวิชานิติศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
1 6511000003 โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองคกร
2 6511000011 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกลางกรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย(ไปราชการ)
3 6511000017 โครงการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจําภาคเรียน
4 6511000019 โครงการกองทุนเงินทดแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
5 6511000020 โครงการบริหารจัดการกองกลางดานครุภัณฑ (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม)
6 6511000030 มหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน (เงินรายได)
7 6511000031 บริหารจัดการสํานักงาน (สวนที่เคยไดจากงบประมาณแผนดิน)
8 6511000032 รายการคาใชจายสําหรับออกแบบงานกอสรางของมหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน
1 6512000010 ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2 6512000013 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 6516000002 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 4
2 6516000005 บริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
3 6516000006 พัฒนานักวิจัย
4 6516000007 อบรมเชิงปฏิบัติการความรูดานทรัพยสินทางปญญา
5 6516000011 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6 6516000017 คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
7 6516000018 โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา
1 6517000003 โครงการวันอนุรักษมรดกไทย
2 6517000007 โครงการรังสรรคสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากทองถิ่นสูสากล
3 6517000009 โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย (เพิ่มเติม)

งบประมาณ
19,220,463
497,229
497,229
497,229
17,834,384
7,196,360
270,000
500,000
70,000
274,860
1,261,500
580,000
1,000,000
3,240,000
10,638,024
155,000
10,483,024.45
387,450
387,450
20,000
86,400
78,000
10,000
18,050
20,000
155,000
501,400
501,400
140,400
260,000
101,000

ง
หมวดรายจาย
เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว
คา ต-ช-ว
ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
คาจางประจํา
6,740,939 1,841,500
497,229
497,229
497,229
5,354,860 1,841,500
5,354,860 1,841,500
270,000
500,000
70,000
274,860
1,261,500
580,000
1,000,000
3,240,000
10,638,024
155,000
- 10,483,024.45
387,450
387,450
20,000
86,400
78,000
10,000
18,050
20,000
155,000
501,400
501,400
140,400
260,000
101,000
-
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหองปฏิบัติการศาลจําลองสาขาวิชานิติศาสตร
รหัสโครงการ 6506000015
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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี ตั้งแตป
๒๕๕๑ ถึ งป จ จุ บั น เป น เวลา ๑๓ ป ป จ จุบั น หลักสูตรนิติศาสตรบั ณ ฑิ ตไดรับ การรับ รองจากสภา
ทนายความ และเนติบัณฑิตสภา เนื่องจากหลักสูตรไดเปดการเรียนการสอนในรายวิชาวาความและหลัก
วิชาชีพกฎหมาย ที่ตองมีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูสถานการณ
จําลอง และฝกภาคปฏิบัติวาความกอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาผานหองเรียน “ศาลจําลอง” อัน
เปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ อยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรไดเปดมา
เปนเวลาหลายสิบป สภาพของหองเรียนศาลจําลองมีสภาพทรุดโทรม และพัสดุ อุปกรณบางอยางไดสูญ
หายไปเนื่องจากประสบอุทกภัยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับหองปฏิบัติการศาลจําลองมีพนังติดกับ
หองเรียน เมื่อสาขาวิชานิติศาสตรประสงคจะจัดกิจกรรมของสาขาตางๆ เชน การแสดงสถานการณ
จําลองการพิจารณาคดีในชั้นศาล, กิจกรรมไหวครูของสาขาวิชานิติศาสตร, กิจกรรมบายศรีสูขวัญของ
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร ทํ า ให ไ ม ส ามารถจั ด กิ จ กรรมในห อ งปฏิ บั ติ ก ารศาลจํ า ลองได เนื่ อ งจาก
หองปฏิบัติการศาลจําลองรองรับนักศึกษาทํากิจกรรมไดเพียงประมาณ ๓๐ คนทําใหไมสะดวกตอการ
จัดกิจกรรมอื่นๆของสาขาตลอดระยะเวลา ๑๓ ป สาขาวิชานิติศาสตร ไดผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา
นิติศาสตรออกรับใชสังคมในอาชีพราชการ นักกฎหมาย และทนายความเปนจํานวนมากอยางไรก็ตาม
หองปฏิบัติการศาลจําลองที่ใชในการเรียนการสอนในปจจุบันยังไมเหมาะสมและรองรับนักศึกษากรณีที่
มีการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีจํานวนมาก และไมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมของสาขา
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพิ่มทักษะการเรียนรูของนักศึกษาใหมีการใชเครื่องมือที่
ทันสมัย
2) เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตร สามารถปฏิบัติงานไดจริง
หลังสําเร็จการศึกษา
3) เพื่อใหหองปฏิบัติการศาลจําลองสามารถใชประโยชนในดานการทําจัดกิจกรรมอื่นๆของ
สาขาวิชานิติศาสตร ได
5. กลุมเปาหมาย
อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/12/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 497,229.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนงานกอสราง/งานปรับปรุงที่ดําเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผู?รับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตารางการ
ดําเนินงานของกิจกรรม

3
หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

1

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
มีหองปฏิบัติการศาลจําลองที่ทันสมัยและปรับเปลี่ยนเปนหองกิจกรรมรวมได
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพิ่มทักษะการเรียนรูของนักศึกษาใหมีการใชเครื่องมือที่
ทันสมัย
2) บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดจริงหลังสําเร็จการศึกษา
3) สามารถใชหองปฏิบัติการศาลจําลองในการทําจัดกิจกรรมอื่นๆของสาขาวิชานิติศาสตร ได
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยใชในการฝกทักษะและจัดกิจกรรม และเมื่อนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดจริง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
E02106010121

1. ปรับปรุงหองปฏิบัติการศาลจําลอง
ระยะเวลาดําเนินการ
1/10/64 - 30/12/64
สถานที่ดําเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 497,229 บาท
คาจางรื้อผนังกั้นหองปฏิบัติการศาลฯ
คาจางตกแตงกรุผนังเรียบ วัสดุไมเทียม
คาจางซอมแซมบัลลังกศาล ที่นั่งฝงโจทก จําเลย หนา
บัลลังก และคอกพยาน
คาจางติดตั้งมานปรับแสง มูลี่
ขนาด 2.40x4.00 เมตร
ขนาด 1.20x4.00 เมตร
คาจางติดตั้งผนังแบบบานเลื่อนสไลดพับ
ขนาด 2.80x6.45 เมตร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 497,229 บาท

497,229.00

รวม

497,229.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ปรับปรุงหองปฏิบัติการศาลจําลอง

จํานวนเงิน

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงหองปฏิบัติการศาล
จําลอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ

หนวยนับ
งาน
รอยละ

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
497,229.00

ป 2564

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

85.00

0.00

1.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

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

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยพันธรัตน ศรีสุวรรณ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองคกร
รหัสโครงการ 6511000003
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 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
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
ในยุ ค ป จ จุ บั น เป น ยุ ค ของการแข งขั น การประชาสั ม พั น ธ มี ค วามสํ าคั ญ มากต อ บุ ค คล ต อ
หนวยงาน ตอองคกร การประชาสัมพันธจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่นักบริหาร นักการตลาดจะตองศึกษา
เรียนรู การประชาสัมพันธจะกอใหเกิดภาพพจนที่ดีตอบุคคล ตอหนวยงาน ตอองคกร ดังนั้นการสราง
ภาพลั ก ษณ ที่ ดี จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การประชาสั ม พั น ธ ม าก เมื่ อ ใดองค ก รมี ก ารพิ จ ารณาถึ งการ
ประชาสัมพันธก็จะมีคําวาภาพลักษณเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ เนื่องจากการประชาสัมพันธเปนงานที่
เกี่ยวกับภาพลักษณและเปนงานที่เสริมสรางภาพลักษณขององคกรที่ดีตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน
เพื่ อ ผลแห ง ชื่ อ เสี ย ง ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาจากประชาชนที่ มี ต อ องค ก รนั่ น เอง ซึ่ งหากหน ว ยงานมี
ภาพลักษณที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอหนวยงานยอมเปนสิ่งที่ดี ภาพลักษณที่ดีของ
องคกร ยอมเกิดจากความเพียรพยายาม ดวยระยะเวลาอันยาวนาน การสรางภาพลักษณที่ดีไมสามารถ
ทําไดในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อภาพลักษณนั้นตราตรึงอยูในจิตใจของประชาชนแลว ก็จะประทับแนน
อยูในจิตใจของประชาชนตราบนานเทานาน
ดวยความสําคัญดังที่กลาวมางานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดทํา
โครงการ สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร ขึ้นเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัย และเปนสื่อ
ในการสงเสริมภาพลักษณอันโดดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสูสังคมภายนอก
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
2. เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ และภาพลักษณที่โดดเดน ทางดานการศึกษา
ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสูสาธารณชน ซึ่ง
กอใหเกิดการยอมรับตอสาธารณชน อันจะนําไปซึ่งการเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและ
ตางชาติ) ใหเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
3. เพื่อประชาสัมพันธ และแนะแนวการศึกษาใหกับนักเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนตาง ๆ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง
4. เพื่อเปนการสงเสริมกระบวนการ “การประชาสัมพันธในเชิงรุก” และการขยายเครือขายการ
ประชาสัมพันธไปยังคนรุนใหม เปดกวางในการยอมรับความเห็น รูปแบบ และวิสัยทัศนทที่ ันสมัยและ
ตรงตอกลุมเปาหมายยิ่งขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
1.คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
2.บุคลากรอื่นที่รวมดําเนินงานกับงานสื่อสารองคกร
6. วิธีการดําเนินงาน 1.จัดทําการจางเหมาซอมบํารุง 2.ดําเนินการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 270,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคลากรภายนอก
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
เชิงคาใชจาย

7
หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

5,000

รอยละ

80

รายการ

2

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
ทําใหสามารถเผยแพรผลการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ และภาพลักษณที่โดดเดน ทางดาน
การศึกษา
ผลงานการวิจัยการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสูสาธารณชน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
อาจจะสงผลกระทบภายในบางจุดรับสัญญาณยังไมเสถียรและครอบคุมพื้นที่เทาที่ควร
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
สามารถสรางการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของสถาบันการศึกษา เพื่อการประชาสัมพันธที่
ดีและทั่วถึง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
E02106020121

E02106020221

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บํารุงรักษาปายประชาสัมพันธชนิดจอ
แอลอีดี
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 3
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เฟส 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1.คาบํารุงรักษาจอแอลอีดี ขนาด กวาง 3.20 ม. สูง 1.92 ม.
จํานวน 1 จอ
2.คาบํารุงรักษาจอแอลอีดี ขนาด กวาง 4.80 ม. สูง 2.88 ม.
จํานวน 1 จอ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1.คาจัดทําระบบเสียงตามสาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. บํารุงรักษาปายประชาสัมพันธชนิดจอแอลอีดี
2. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เฟส 2

จํานวนเงิน

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคณาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา และบุคลากรภายนอก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนจุดระบบรับเสียงตามสาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ

คน
รอยละ
งาน
รอยละ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ

แผนการปฏิบัติงาน

120,000.00

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)
120,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

270,000.00

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
1.00
85.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

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

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2500.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

2500.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกลางกรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย(ไปราชการ)
รหัสโครงการ 6511000011
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
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
เปนสวนราชการ จึงมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและภารกิจในการปฏิบัติราชการรวมกับ
สว นราชการและหน วยงานต างๆ ในลั กษณะการบู รณาการงานรว มกั น ซึ่งในการจะปฏิบั ติภ ารกิ จ
ดังกลาวนั้น ในบางครั้งมหาวิทยาลัยตองมอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ เชน ประสานงานหรือติดตามงาน ประชุม สัมมนา อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
หรือ
บุคลากรบางตําแหนงจําเปนตองอบรมเนื่องจากมีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานหรือขอกฎหมายที่
เกี่ ย วข องเฉพาะตํ า แหน ง กองกลาง สํ า นั กงานอธิก ารบดี จึ งขอเสนอจัด ทํ าโครงการสนั บ สนุน การ
ปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกลางกรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย(ไปราชการ)
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลาง กรณีปฏิบัติราชการ
นอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลาง และในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการสําเร็จลุลวง
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร บุคลากร สังกัดกองกลาง
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการปกติ และตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

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

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

120

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลาง กรณีไปราชการเพื่อปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลางและในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัยดําเนินการ
สําเร็จลุลวง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
E02106030121

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เพื่อเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของ
บุคลากรสังกัดกองกลาง ตามภารกิจหลักและ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จํานวนเงิน

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

500,000.00

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

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

500,000.00

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

120.00
85.00

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 นางสาวพรสวรรค คลายกัน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00

0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจําภาคเรียน
รหัสโครงการ 6511000017
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 : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
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
ประชุมชี้แจง หลักการ เหตุผล ทางดานบริหาร เพื่อใหบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 2 สาย สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการจัดประชุมประจําภาคเรียน จํานวน 2 ครั้ง/ป
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 70,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมประชุม
เชิงเวลา
1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

630

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
E01101010121

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : การประชุมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ประจําภาคเรียน จํานวน 2 ครั้ง/ป
ครั้งละ 35000 บาท รวมจํานวนเงิน 70000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา

รวม

70,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
35,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. การประชุมบุคลากรประจําภาคเรียนการศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่เขารับการ
ประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เขารวมการประชุม

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

20.00

20.00

630.00

630.00

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

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

20.00

20.00

630.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

70,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

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

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

630.00

0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการกองทุนเงินทดแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ 6511000019
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 : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
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
มหาวิทยาลัยตองจายเงินสบทบเขากองทุนเงินทดแทน เพื่อ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของรางกาย
อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยไมคํานึงถึงวันเวลาและสถานที่แตจะดูสาเหตุที่ทําใหประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย โดยจะไดรับเงินทดแทนจากประกันสังคม
4. วัตถุประสงค
สิทธิสวัสดิการที่จะไดรับการคุมครองของบุคลากที่สงประกันสังคม เมื่อเจ็บปวยจะไดรับเงิน
ทดแทน
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สงประกันสังคม ตาม
6. วิธีการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยตองจายเงินเขากองทุนเงินทดแทน ซึ่งจะเรียกเก็บจากนายจางเปน
รายป
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 274,860.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จายประกันสังคม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

645

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

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

17
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
E01101020121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กองทุนเงินทดแทน (ประกันสังคม)
จํานวน 645 อัตรา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : กองทุนทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 402 อัตรา
กองทุนทดแทน พนักงานราชการ จํานวน 32 อัตรา
กองทุนทดแทน เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 106 อัตรา
กองทุนทดแทน โรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 33 อัตรา
กองทุนทดแทน โรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 26 อัตรา
กองทุนทดแทน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จํานวน 17 อัตรา
กองทุนทดแทน เงินรายไดตลาดนัด จํานวน 3 อัตรา
กองทุนทดแทน ศูนย UBI จํานวน 1 อัตรา
กองทุนทดแทน อาคารสวนหลวง จํานวน 7 อัตรา
กองทุนทดแทน ศูนยหนังสือ จํานวน 4 อัตรา
กองทุนทดแทน ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 12 อัตรา
กองทุนทดแทน ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ โรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 1 อัตรา
กองทุนทดแทน ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ลามภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา
จํานวนเงิน 274860 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 274860 บาท

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กองทุนเงินทดแทน (ประกันสังคม) จํานวน 645 อัตรา

จํานวนเงิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จายประกันสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ

274,860.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
274,860.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

274,860.00

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

645.00
21.25

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

645.00
21.25

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

645.00
21.25

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

645.00
21.25
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองกลางดานครุภัณฑ (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม)
รหัสโครงการ 6511000020
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 แหงพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเปน สถาบันอุ ดมศึกษาเพื่ อการพัฒ นาทองถิ่น ที่เสริมสรางพลั งปญญาของแผนดิ น
ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยาง
มั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส ว นร ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อมอย างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุป ระสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกทั้งไดมีการนอม
นําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มาเปนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ดังนั้นกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในฐานะหนวยงานที่
สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย จึงขอเสนอจัดทํ าโครงการบริห ารจัด การกองกลางดาน
ครุภัณฑ (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงตามภารกิจ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.เพื่อใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย พรอมใชงาน
5.เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ
5. กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2. ผูป กครอง สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการปกติตามภารกิจหลักและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,261,500.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูรับบริการ
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) มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ผลกระทบ (Impact) ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) 1.การปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
E02106040131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรประจํา
กองกลาง จํานวน 20 เครื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบัติงาน
หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอรประจํากองกลาง จํานวน 20 เครื่อง@22,000 (สภา/
นิติการ/งานชวยอํานวยการ/หารายได/กบท/กบค/การเงิน/บัญชี/พัสดุ/วิศว/อาคาร)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 440,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรประจํากองกลาง ราคา 22,000.00 จํานวน 20 เครื่อง รวมเปนเงิน
440,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 440,000.00 บาท

จํานวนเงิน
440,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

440,000.00

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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แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก
E02106040231

ชื่อกิจกรรมยอย
2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 5
เครื่อง@22,000 (กบค/วิศว/อาคาร/
พัสดุ/กองกลาง)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 5 เครื่อง@22,000 (กบค/วิศว/
อาคาร/พัสดุ/กองกลาง)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz
และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (GraphicsProcessing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน
หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง
- มีหนวยความจําาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด
Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จําานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ราคา 22,000 จํานวน 5 เครื่อง รวมเปนเงิน 110,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 110,000.00 บาท

จํานวนเงิน
110,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

110,000.00

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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แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก
E02106040331

ชื่อกิจกรรมยอย
3. เครื่องพิมพเอกสารประจํากองกลาง
จํานวน 15 เครื่อง@8,900 (ทดแทน 15
เครื่อง)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

E02106040431

E02106040531

E02106040631

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. เครื่องทําลายเอกสารประจํากองกลาง
จํานวน 2 เครื่อง@70,000 (งานชวย
อํานวยการ)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เครื่องถายเอกสาร (ขาวดํา-สี) ประจํา
กองกลาง จํานวน 2 เครื่อง@120,000
(งานวิศวกรรม/งานพัสดุ)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงปบระมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. ครุภัณฑโตะทํางาน จํานวน 20 ชุด@
3,000 (กองกลาง)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงปบระมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องพิมพเอกสารประจํากองกลาง จํานวน 15 เครื่อง@8,900
(ทดแทน 15 เครื่อง)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 133,500.00 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

133,500.00

133,500.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องพิมพเอกสารประจํากองกลาง ราคา 8,900 จํานวน 15 เครื่อง รวมเปนเงิน
133,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 133,500.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องทําลายเอกสารประจํากองกลาง จํานวน 2 เครื่อง@70,000 (งาน
ชวยอํานวยการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 140,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องทําลายเอกสารประจํากองกลาง ราคา 70,000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน
140,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 140,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องถายเอกสาร (ขาวดํา-สี) ประจํากองกลาง จํานวน 2 เครื่อง@
120,000 (งานวิศวกรรม/งานพัสดุ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 240,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องถายเอกสาร (ขาวดํา-สี) ประจํากองกลาง ราคา 120,000.00 จํานวน 2 เครื่อง
รวมเปนเงิน 240,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 240,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑโตะทํางาน จํานวน 20 ชุด@3,000 (กองกลาง)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑโตะทํางาน ราคา 3,000.00 จํานวน 20 ชุด รวมเปนเงิน 60,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 60,000.00 บาท
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ชื่อกิจกรรมยอย
7. ครุภัณฑเกาอี้สํานักงาน จํานวน 20
ตัว@3,500 (กองกลาง)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565(
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

E02106040831

E02106040931

E02106041031

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. ครุภัณฑเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 4 ตัว@
5,000 (หองนายกสภา/กองกลาง)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงปบระมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. ครุภัณฑเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 2
ตัว@5,000 (งานวิศวกรรม/งานพัสดุ)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. ครุภัณฑเครื่องเย็บกระดาษ จํานวน 3
ตัว@2,000 (งานอาคารฯ/งานวิศวกรรม/
งานพัสดุ)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑเกาอี้สํานักงาน จํานวน 20 ตัว@3,500 (กองกลาง)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000.00 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

70,000.00

70,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑเกาอี้สํานักงาน ราคา 3,500.00 จํานวน 20 ตัว รวมเปนเงิน 70,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 70,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 4 ตัว@5,000 (หองนายกสภา/
กองกลาง)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑเกาอี้ผูบริหาร ราคา 5,000.00 จํานวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 20,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 20,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 2 ตัว@5,000 (งานวิศวกรรม/งาน
พัสดุ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 2 ตัว@5,000 (งานวิศวกรรม/งานพัสดุ) ราคา
5,000 จํานวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 10,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑเครื่องเย็บกระดาษ จํานวน 3 ตัว@2,000 (งานอาคารฯ/งาน
วิศวกรรม/งานพัสดุ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑเครื่องเย็บกระดาษ ราคา 2,000 จํานวน 3 ตัว รวมเปนเงิน 6,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,000.00 บาท
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ชื่อกิจกรรมยอย

E02106041131

11. ครุภัณฑเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 2
เครื่อง@4,000 (งานหารายได/กองกลาง)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

E02106041231

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. ครุภัณฑรถเข็น จํานวน 2 คัน@
3,000 (งานพัสดุ)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

E02106041331

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13. ครุภัณฑตูเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู@

6,000 (กองกลาง)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

8,000.00

8,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

จํานวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 2 เครื่อง@4,000 (งานหารายได/
กองกลาง)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑเครื่องเคลือบบัตร ราคา 4,000.00 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 8,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑรถเข็น จํานวน 2 คัน@3,000 (งานพัสดุ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑรถเข็น ราคา 3,000.00 จํานวน 2 คัน รวมเปนเงิน 6,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑตูเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู@6,000 (กองกลาง)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑตูเก็บเอกสาร ราคา 6,000.00 จํานวน 3 ตู รวมเปนเงิน 18,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 18,000.00 บาท

รวม 1,261,500.00

25

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรประจํา
กองกลาง จํานวน 20 เครื่อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัรฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัรฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน
5 เครื่อง@22,000 (กบค/วิศว/
อาคาร/พัสดุ/กองกลาง)
3. เครื่องพิมพเอกสารประจํา
กองกลาง จํานวน 15 เครื่อง@8,900
(ทดแทน 15 เครื่อง)
4. เครื่องทําลายเอกสารประจํา
กองกลาง จํานวน 2 เครื่อง@70,000
(งานชวยอํานวยการ)
5. เครื่องถายเอกสาร (ขาวดํา-สี)
ประจํากองกลาง จํานวน 2 เครื่อง@
120,000 (งานวิศวกรรม/งานพัสดุ)
6. ครุภัณฑโตะทํางาน จํานวน 20
ชุด@3,000 (กองกลาง)
7. ครุภัณฑเกาอี้สํานักงาน จํานวน 20
ตัว@3,500 (กองกลาง)
8. ครุภัณฑเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 4
ตัว@5,000 (หองนายกสภา/
กองกลาง)
9. ครุภัณฑเครื่องเจาะกระดาษ
จํานวน 2 ตัว@5,000 (งานวิศวกรรม/
งานพัสดุ)
10. ครุภัณฑเครื่องเย็บกระดาษ
จํานวน 3 ตัว@2,000 (งานอาคารฯ/
งานวิศวกรรม/งานพัสดุ)
11. ครุภัณฑเครื่องเคลือบบัตร
จํานวน 2 เครื่อง@4,000 (งานหา
รายได/กองกลาง)
12. ครุภัณฑรถเข็น จํานวน 2 คัน@
3,000 (งานพัสดุ)
13. ครุภัณฑตูเก็บเอกสาร จํานวน 3
ตู@6,000 (กองกลาง)

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)

เครื่อง
รอยละ

5.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครือง
รอยละ

15.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่อง
รอยละ

2.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่อง
รอยละ

2.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ชุด
รอยละ

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัว
รอยละ

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัว
รอยละ

4.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัว
รอยละ

2.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัว
รอยละ

3.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่อง
รอยละ

2.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

คัน
รอยละ

2.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตู
รอยละ

3.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่อง
รอยละ

20.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสวรรค คลายกัน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน (เงินรายได)
รหัสโครงการ 6511000030
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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 ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัย เป น มหาวิ ทยาลั ยเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น มีความโดดเดน ในตําแหนงทีง
่ต เป น
มหาวิ ท ยาลั ย แห งแรกและแห งเดี ย วที่งอยู
ต  ในเมื อ งมรดกโลก จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค วาม
หลากหลายในดานของศิลปะวัฒนธรรมและมีสภาพสังคมที่มีความหลากหลายของประชากร ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลกพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชเกณฑ
มาตรฐาน UI GreenMetric World University Ranking ถือเปนมาตราฐานหนึ่งที่ไดรับการยอมรับทั่ว
โลก โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดานในสัดสวนที่แตกตางกัน ดังนี้ 1. ที่ตั้งและโครงสรางพื้นฐาน (รอยละ
15) 2. กาดรจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (รอยละ 21)
4. วัตถุประสงค
1. สรางความตระหนักแกนักศึกษาและบุคลากรใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. สรางทักษะการพัฒนาอยางยั่งยืนแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร ไดมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน 1. คณะทํางานชี้แจงตอคณะผูบริหารเพื่อพิจาณาและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ
2. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการจัดการความรูและมีการแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นระหวางหนวยงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 580,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. การจัดการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
เชิงคุณภาพ
1. การประเมินระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนของกิจกรรม
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ดาน

9

เรื่อง

9

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1. นักศึกษาและบุคลากร ที่มีความรู ทักษะ ประสบการณ ในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
2. แหลงเรียนรูดานการจัดการสิ่งแวดลอม การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
- ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1. นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี
2. ประเทศสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ไดตามกําหนด
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

E02105010131

1. การจัดการสภาพทางภูมิอากาศอยางยัง
ยืน: การพัฒนาอาคารอัจฉริยะเพื่อเปน
แหลงเรียนรู (เงินรายได)

ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1. มิเตอรวัดไฟดิจิทัล ราคา 50000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
50,000.00 บาท
2. ไฟอัตโนมัติหองน้ํา / ประตูเขาออกตึก จํานวน 30 จุด ราคา 90000 จํานวน 1 ชุด รวม
เปนเงิน 90,000.00 บาท
3. บอรดประชาสัมพันธ ราคา 10000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 150,000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ไฟอัตโนมัติหองน้ํา / ประตูเขาออกตึก ราคา 90000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
90,000.00 บาท
2. บอรดประชาสัมพันธ ราคา 10000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท
3. มิเตอรวัดไฟดิจิทัล ราคา 50000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 50,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 150,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1. เครื่องรับฝากขยะอัตโนมัติ ราคา 60000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
60,000.00 บาท
2. ถังขยะพรอมระบบเสียง ราคา 10000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 70,000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องรับฝากขยะอัตโนมัติ ราคา 60000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 60,000.00 บาท
2. ถังขยะพรอมระบบเสียง ราคา 10000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 70,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : รายการครุภัณฑ
1. ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ํา ราคา 60000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 60,000.00 บาท
2. จางสรางโครงสรางน้ําตกและอางบําบัดขนาดเล็ก ราคา 70,000 จํานวน 1 ชุด รวมเปน
เงิน 70,000.00 บาท
3. ระบบโซลาเซลลและปมน้ํา ราคา 30000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 160,000.00 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

E02105010231

2. การจัดการของเสียดวยการมีสวนรวม
เพื่อความอยางยังยืน (เงินรายได)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

E02105010331

3. การจัดการน้ําอยางยังยืน: ปรับปรุง
คุณภาพน้ํา โดยใชแนวทางพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรรวมกับการใช IoT
(เงินรายได)
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

150,000.00

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)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

E02105010431

4. การจัดการพลังงานอยางยังยืน: การ
สรางแหลงเรียนรูการใชพลังงานทางเลือก
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 160000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ํา ราคา 60000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 60,000.00 บาท
2. สรางโครงสรางน้ําตกและอางบําบัดขนาดเล็ก ราคา 70000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
70,000.00 บาท
3. ระบบโซลาเซลลและปมน้ํา ราคา 30000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 160,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : รายละเอียด : การจัดการพลังงานอยางยังยืน: การสรางแหลงเรียนรูการ
ใชพลังงานทางเลือก
1. การใชประโยชนโซลาเซลลและแสง LED เพื่อการผลิตผักและพืชสมุนไพรในอาคาร
ประกอบดวยชุดโซลาเซลล และระบบปลูกผักไฮโดรโพนิก ชั้นปลูกในอาคาร ระบบพัดลม
ระบายความรอน และระบบไฟปลูก 130,000

200,000.00

2. การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อเปนพลังงานในสถานีตรวจสอบสภาพอากาศของ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ และระบบประมวลผล 70,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดโซลาเซลล และระบบปลูกผักไฮโดรโพนิก ชั้นปลูกในอาคาร ระบบพัดลมระบายความ
รอน และระบบไฟปลูก ราคา 130000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 130,000.00 บาท
2. เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ และระบบประมวลผล ราคา 70000 จํานวน 1 เครื่อง
รวมเปนเงิน 70,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 200,000.00 บาท

รวม 580,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

0.00

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)

70,000.00

130,000.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การจัดการสภาพทางภูมิอากาศ
อยางยังยืน: การพัฒนาอาคาร
อัจฉริยะเพื่อเปนแหลงเรียนรู (เงิน
รายได)

2. การจัดการของเสียดวยการมีสวน
รวมเพื่อความอยางยังยืน (เงินรายได)
3. การจัดการน้ําอยางยังยืน: ปรับปรุง
คุณภาพน้ํา โดยใชแนวทางพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมกับ
การใช IoT (เงินรายได)

4. การจัดการพลังงานอยางยังยืน:
การสรางแหลงเรียนรูการใชพลังงาน
ทางเลือก

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)

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ไดรับ
การจัดการพัลงงานดวยอุปกรณ

พื้นที่

0.00

15.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
พลังงานมีการลดการใชลงของ
จุดที่พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อคัดแยกขยะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของขยะที่แยกอยางถูกตอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหลงน้ําที่
มีการพัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

แบบ

0.00

2.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

แหลง

0.00

0.00

2.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีอยาง
ตอเนื่องตลอดป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหลง
เรียนรูเพื่อการลดการใช
พลังงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของพลังงานจากแหลงกําเหนิด
ที่ถูกไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

แหลง

0.00

2.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการสํานักงาน (สวนที่เคยไดจากงบประมาณแผนดิน)
รหัสโครงการ 6511000031
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ไมมี
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
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
เปนโครงการบริหารจัดการสํานักงาน (สวนที่เคยไดจากงบประมาณแผนดิน)
4. วัตถุประสงค
บริหารจัดการสํานักงาน
5. กลุมเปาหมาย
บริหารจัดการสํานักงาน
6. วิธีการดําเนินงาน บริหารจัดการสํานักงาน
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
1. ไมมี

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

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
E02106050121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บริหารจัดกากองกลาง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

E02106050221

สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย
2. บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

E02106050321

สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย
3. บริหารจัดการกองกองบริการการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

E02106050421

สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย
4. บริหารจัดการกองนโยบายและแผน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป
สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : บริหารจัดกากองกลาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000 บาท

400,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
100,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : บริหารจัดการกองพัฒนา
นักศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : บริหารจัดการกองพัฒนา
นักศึกษา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : บริหารจัดการกองนโยบายและ
แผน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

รวม

1,000,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
100,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. บริหารจัดกากองกลาง
2. บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
3. บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
4. บริหารจัดการกองนโยบายและแผน

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมมี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไมมี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมมี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไมมี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

รอยละ
รอยละ
งาน
งาน
งาน
งาน
-

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.
64)

80.00
80.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
65)

80.00
80.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.
65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

80.00
80.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

80.00
80.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ รายการคาใชจายสําหรับออกแบบงานกอสรางของมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ 6511000032
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ไมมี
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
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 : 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
ไมมี
4. วัตถุประสงค
ไมมี
5. กลุมเปาหมาย
ไมมี
6. วิธีการดําเนินงาน ไมมี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,240,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ไมมี
เชิงคุณภาพ
1. ไมมี
เชิงเวลา
1. ไมมี
เชิงคาใชจาย
1. 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
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

E02106060121

1. คาจางออกแบบปรับปรุงถนนและระบบ
ไฟฟา ประปา ระบบระบายน้ํา หอพักอูทอง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ
2. คาออกแบบปรับปรุงถนนสายที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ
3. คาออกแบบปรับปรุงหอประชุมอาคาร
100 ป
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ

E02106060221
E02106060321

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางออกแบบปรับปรุงถนนและ
ระบบไฟฟา ประปา ระบบระบายน้ํา หอพักอูทอง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1320000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาออกแบบปรับปรุงถนนสายที่ 2
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1620000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาออกแบบปรับปรุงหอประชุม
อาคาร 100 ป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. คาจางออกแบบปรับปรุงถนนและระบบไฟฟา ประปา ระบบ
ระบายน้ํา หอพักอูทอง
2. คาออกแบบปรับปรุงถนนสายที่ 2
3. คาออกแบบปรับปรุงหอประชุมอาคาร 100 ป

จํานวนเงิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

1,320,000.00

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

1,620,000.00

1,620,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

3,240,000.00

หนวยนับ
--

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
1,320,000.00

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ 6512000010
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 11 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
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
ตามยุทธศาสตรวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) และเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใส ในการดําเนิ น งานของหน ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ เป น เครื่ อ งมื อ การประเมิ น เชิ ง บวก เพื่ อ เป น
มาตรการป อ งกั น การทุ จ ริ ต และเป น กลไกในการสร า งความตระหนั ก ให ห น ว ยงานภาครั ฐ มี ก าร
ดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23
มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีซึ่งเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ
จะตองดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติดังกลาว และไดใหความสําคัญตอการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด และการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของมหาวิทยาลัยตอไป
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ไดรับความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ฯ โดยเนนดานการวิเคราะหและ
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงาน
2.เพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและเจาหนาที่
6. วิธีการดําเนินงาน -ดําเนินการตามกิจกรรม ตามเกณฑที่กําหนด
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- รวบรวม วิเคราะหและจัดทํารายงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 155,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลคะแนนคุณธรรมและความโปรงใส
เชิงเวลา
1. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. ดําเนินการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

1

คะแนน

95

กิจกรรม

4

บาท

155,000
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1.บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจและสามารถปฎิบัติได2.ระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสไมนอยกวารอยละ90
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไดรับความเชื่อมั่น และไววางใจจากสังคม
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ภาพลักษณดานคุณธรรมและความโปรงใส
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
E03202010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บริหารจัดการ
ภายในกิจกรรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน ฯ
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2564
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

1. บริหารจัดการภายในกิจกรรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน ฯ

ตัวชี้วดั (Indicators)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64ธ.ค.64)

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : 1. ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน ฯ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับการดําเนินงาน
3. กิจกรรม ARU รวมใจ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
องคกรใสสะอาด
4. กิจกรรมสรางเครือขาย
ความรวมมือในการรณรงค
ปองกันและปราบปรามทุจริต
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 155000
บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

แผนการปฏิบัติงาน

155,000.00

55,000.00

ไตรมาสที่
2
(ม.ค.65มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

40,000.00

30,000.00

รวม 155,000.00

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนน รอยละ
ITA

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

0.00

95.00

0.00

0.00

1.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน
รหัสโครงการ 6512000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ไมมี
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
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 : 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
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณมีความจําเปนตอการดําเนินกิจการของหนวยงาน แตใน
บางครั้งมีเรื่องที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งอยูนอกเหนือจากแผนที่ตั้งไว จึงมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณไว
เพื่อดําเนินการสําหรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่ไมไดตั้งงบประมาณไวตามแผน เพื่อใหอธิการบดี
สามารถดําเนินการไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนงบประมาณสําหรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่ไมไดตั้งงบประมาณไวตามแผน
5. กลุมเปาหมาย
ไมมี
6. วิธีการดําเนินงาน ไมมี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 10,483,024.45 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ไมมี
เชิงคุณภาพ
1. ไมมี
เชิงเวลา
1. ไมมี
เชิงคาใชจาย
1. 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
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

E02106070121

1. โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน

ใชสอย
รายละเอียด : โครงการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10483024.45 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบ
สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย

จํานวนเงิน
10,483,024.45

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

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)
10,483,024.45

รวม 10,483,024.45

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : -

-

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

-

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

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)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 4
รหัสโครงการ 6516000002
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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองค
ความรูสูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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
ปจจุบันทั่วโลกตางอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ เหลานี้ลวนสงผลตอการบริหารและพัฒนาประเทศดวยเชนกัน อาจจะเปน
ส ว นหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ก ารบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาประเทศเกิ ด ความไม แ น น อน และไม ชั ด เจน ขาด
ประสิทธิภาพ และไมสามารถเขาสูกลุมประเทศที่พัฒนาแลวไดชาลง ดังนั้นการเรียนรูและการพัฒนา
วิชาการใหเทาเทียมนานาประเทศ การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหประเทศชาติ
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพไดในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติขึ้น โดยมีความประสงคใหคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการ
และวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิจัย
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย มีการเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพดานวิจัยในสาขา
ตาง ๆ โดยเปนการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุ
ศาสตร สํานั กงานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึกษา โดยสถาบัน วิจัยและพัฒ นาไดเปน เจาภาพในการจัด
ประชุม โดยใชชื่องานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่
16-17 ธันวาคม 2564
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดตระหนัก
และเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 2.
เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพรและแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการ
ของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา ผูเขารวมประชุมจากในประเทศ 3. เพื่อสรางเครือขายงานวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาตางๆ 4. เพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 5.เพื่อ
เผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสู
การใชประโยชนและพัฒนาทองถิ่น
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหนวยงานภายในวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอกวิทยาลัย
6. วิธีการดําเนินงาน 1.วางแผนดําเนินงาน 2.เตรียมการจัดประชุม 3.การบรรยายพิเศษ 4.การนําเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย 5.การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ เขารวมงาน
เชิงคุณภาพ
1. ผลงานวิจัยไดรับการประเมินคุณภาพ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

200

รอยละ

70

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย ไดเผยแพรผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการตีพิมพเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ผลงานวิจัยที่เผยแพรสามารถนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถิ่น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
E02104010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏ
กรุงเกา" ครั้งที่ 4
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด : ตอบแทน คาใช
สอยและวัสดุ 20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเกา" ครั้งที่ 4

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคณาจารย นักศึกษา
นักวิจัย และนักวิชาการ เขารวมงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยไดรับการประเมิน
คุณภาพ

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

70.00

0.00

200.00

0.00

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

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

20,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00

0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
รหัสโครงการ 6516000005
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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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 : 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
สถาบันวิจัยและพัฒ นา มีนโยบายที่จะจัดตั้งหนวยงานหนึ่งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหมี
บทบาทและหน าที่ ด านการออกใบรับ รองจริยธรรมการวิจั ยของข อเสนอโครงการวิจัย ของบุ คลากร
ภายในหนวยงานขึ้น สืบเนื่องจากปจจุบันบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตองยื่นขอเอกสารการขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนจากหน วยงานอื่ น ทั้งนี้เพราะในมหาวิทยาลัย ยังไมมีสวนงานที่ส ามารถออก
เอกสารการรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในคน ใหกับนักวิจัยที่ยื่นขอเสนอโครงการเองได ชวงระยะเวลา
2 - 3 ปที่ผานมาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเริ่มใหความสําคัญ
และสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยในมหาวิทยาลัยไดเรียนรูและปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย โดยการใหเงื่อนไขตอนักวิจัยที่จะยื่นขอสนับ สนุ นโครงการวิจัยตองผานการอบรมดาน
จริยธรรมการวิจัยกอน อีกทั้งยังใหบุคคลากรในหนวยงานของสถาบันเขารับการอบรมดานจริยธรรมการ
วิจัยในคนในเชิงลึกเพื่อใหมีองคความรูและเตรียมความพรอมสําหรับการตั้งสวนงานดานจริยธรรมการ
วิจัยขึ้นใหไดภายในมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามปจจุบันสวนงานดังกลาวก็ยังเกิดขึ้นไมได ดังนั้นเพื่อให
เกิดสวนงานที่จะสามารถออกใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง
เป น ส ว นงานที่ มี ม าตรฐานที่ ผ านการรั บ รองจาก ว.ช. สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาจึงจําเปนตองมีโครงการ การจัดตั้งหนวยตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย อีกทั้งยังเปน
การสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานอื่น
4. วัตถุประสงค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยไดตาม
มาตรฐาน
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา สามารถยื่นขอรับบริการได
6. วิธีการดําเนินงาน ผานการรับรองมาตรฐาน จาก ว.ช.
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 86,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เชิงคุณภาพ
1. รอยละการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

30

รอยละ

60

รอยละ

80

รอยละ

80
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา สามารถยื่นขอรับบริการได
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
สามารถออกใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยได
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ผานการรับรองมาตรฐาน จาก ว.ช.
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

E02104020121

1. กิจกรรมการบริหาร
จัดการหนวยจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด :
รายละเอียด : คาตอบแทน
ใชสอย
1.1 การสนับสนุน MOU
เพื่อการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย =
20,000.00 บาท
1.2 การเขารวมอบรม
สัมมนา ประชุม หรือเขา
รวมสังเกตการณ งานดาน
จริยธรรมสําหรับ
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย =
17,200.00 บาท
1.3 การตรวจประเมิน
พิจารณาโครงการเพื่อ
รับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย = 30,000.00 บาท
1.4 การประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยเพื่อ
พิจารณารับรองโครงการ (4
ครั้ง) = 19,200.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
86,400.00 บาท

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64ธ.ค.64)

86,400.00

0.00

รวม 86,400.00

ไตรมาสที่
2
(ม.ค.65มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)

0.00

86,400.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการบริหารจัดการหนวย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย

หนวย
นับ
ครั้ง
รอยละ

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)

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

60.00

3.00

3.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักวิจัย
รหัสโครงการ 6516000006
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 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart
University
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการวิจัยเพื่อสราง [ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย

3. หลักการและเหตุผล
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ ง พั ฒ นา
ประเทศใหมีการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ โดยจะมุงเนน การนําความคิด สรางสรรคและการพั ฒ นานวัตกรรม ทําใหเกิดสิ่งใหมที่มี
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ โดยมีการ
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคณาจารย นักวิจัย ใหมีศักยภาพในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
2. เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกนักวิจัย และกระตุนใหนักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
5. กลุมเปาหมาย
อาจารย นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
6. วิธีการดําเนินงาน
1.เพื่อสรางนักวิจัย และพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนทั้งภายในและภายนอก
2.เพื่อสงเสริมทักษะการเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 3.
เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเดนดานการวิจัย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 78,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความกาวหนาของผลงาน
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบั จัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

30

รอยละ

60

รอยละ

80

รอยละ

80

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

ชื่อกิจกรรมยอย

E02104030121

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนงานและ
ขอเสนอโครงการวิจัย
เพื่อเสนอขอสนับสนุน
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมการเชิดชู
เกียรตินักวิจัย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมการเขียน
ตํารา/หนังสือทาง
วิชาการเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

E02104030221

E02104030321

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบัติงาน

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน
,ใชสอย,วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
23,000.00 บาท

23,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รายละเอียด : 1.คาวัสดุ (โล
รางวัลและเกียรติบัตร)
20,000 บาท
2.คาใชสอย
(จัดทําปายเชิดชู) 5,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000
บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
,ใชสอย,วัสดุ

25,000.00

0.00

30,000.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
30,000.00 บาท

รวม 78,000.00
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0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.
65)
23,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนงานและขอเสนอโครงการวิจัย
เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
2. กิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักวิจัย

3. กิจกรรมการเขียนตํารา/หนังสือ
ทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ

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)

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รอยละ
ความกาวหนาของผลงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัด
ครั้ง
กิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีจํานวน
รอยละ
นักวิจัยไดรับรางวัลเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัด
กิจกรรม
กิจกรรมการเขียนตํารา

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

60.00

0.00
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความกาวหนาของผลงาน

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการความรูดานทรัพยสินทางปญญา
รหัสโครงการ 6516000007
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 : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนใหคณาจารยสรางสรรคงานวิจัย เพื่อกอใหเกิด องค
ความรูใหม และนําความรูที่ไดไปใชสรางประโยชน รวมถึงสามารถนํา ผลงานวิจัยไปสรางมูลคาในดาน
เชิงพาณิชยได ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจดทรัพยสินทางปญญาของ
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นมาใหม ซึ่งเปนการรักษาสิทธิประโยชนดาน ทรัพยสินทางปญญา
ที่นักวิจัยพึงจะไดรับจากการทํางานวิจัย ดังนั้นโครงการอบรมการจดทรัพยสินทางปญญา จึงมีประโยชน
อยางมากสําหรับนักวิจัย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูดานทรัพยสินทางปญญา
2.เพื่อใหผูเขาอบรมไดดําเนินการจด สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน จัดอบรมใหความรูแกคณาจารยและบุคคลที่สนใจ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย ที่เขารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการและการนําไปใชประโยชน
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบั จัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

50

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

85

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

ชื่อกิจกรรมยอย

E02107010121

1. อมรมเชิงปฏิบัติการความรูดานทรัพยสิน
ทางปญญา ดานการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส1
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน
10,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
5,000.00

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

10,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร (600*6) เปนเงิน 3600
คาวัสดุ1400
(ถวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. อมรมเชิงปฏิบัติการความรูดานทรัพยสินทางปญญา ดานการ
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา คณาจารย ที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
และการนําไปใชประโยชน

คน

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00

รอยละ

0.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

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

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

15.00

0.00

85.00

85.00

0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ประชาสัมพันธและติดตามผลหลังการเขารับการอบรม

0.00

0.00

15.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
จํานวนผูรับการอบรมและการนําไปใชประโยชน

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ 6516000011
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 : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
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 ] โครงการวิจัยเพื่อสราง [ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ได มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 กํ า หนดให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับปริญญา เพื่อทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนา
องคความรู สรางบั ณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒ นธรรมทองถิ่นและของชาติ
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอื่น
เพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีส มัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม สืบสานโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ทั้ งนี้ โดยคํ า นึ งถึ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนในท อ งถิ่ น และสั ง คม
สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยวาเปนกระบวนการสรางองคความรูและภูมิปญญาที่สําคัญยิ่ง จึงได
กําหนดให มีส ถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปน หนวยงานที่ทํ าหนาที่
รับผิดชอบงานดานการสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหบรรลุพันธกิจดังกลาว สถาบันวิจัยฯจึงไดจัดทําโครงการ
สนับสนุนทุนเพื่อทํางานวิจัยภายใตยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติเพื่อสรางองคความรูใหม แกไขปญหา
พัฒ นางานวิจัย อัน จะนํ าไปสู การพั ฒ นาทองถิ่นดวยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูที่เทาทัน กับ การ
เปลี่ยนแปลง การแขงขัน และพัฒนาสังคมใหประชาชนในประเทศมีความสุขในการดําเนินชีวิตภายใต
เศรษฐกิจพอเพียง
4. วัตถุประสงค
อนุมติทุนวิจัยใหคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 18,050.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. คณาจารยไดรับทุน
เชิงคุณภาพ
1. ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
เชิงเวลา
1. จัดประชุมเพื่ออนุมัติทุนตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายงบประมาณไดทันตามกําหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

15

เรื่อง

15

ครั้ง

2

ครั้ง

2

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
คณาจารยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ผลงานวิจัยสามารถเผยแพรตีพิมพลงในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือ
วารสาร
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
มีผลงานวิจัยที่แลวเสร็จไมต่ํากวา 15 เรื่อง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

E02107020121

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. คาพาหนะการเดินทางประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัย
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. คาพาหนะการเดินทางคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัย
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. คาแสตมปการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

E02107020221

E02107020321

E02107020421

E02107020522

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 คนๆละ 1000 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2000 บาท

2,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
2,000.00

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

ตอบแทน
รายละเอียด : คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คนๆละ 2000
บาท
รวมทั้งสิ้น 2000 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาพาหนะเดินทาง จํานวน 2 คนๆละ 2000 บาท
รวมทั้งสิ้น 4000 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาพาหนะการเดินทางคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 คนๆละ 2000 บาท
รวมทั้งสิ้น 4000 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาแสตมปการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 6050 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6050 บาท

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

6,050.00

0.00

0.00

0.00

6,050.00

รวม

18,050.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
3. คาพาหนะการเดินทางประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัย
4. คาพาหนะการเดินทางคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย

5. คาแสตมปการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย ป 2564
นับ ไตรมาส 1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คณาจารยไดรับทุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คณาจารยไดรับทุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คณาจารยไดรับทุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คณาจารยไดรับทุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คณาจารยไดรับทุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

(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)

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

15.00

คน

0.00

15.00

0.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

0.00

เรื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

15.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ระยะเวลาการทํางานวิจยั

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
กํากับติดตามนักวิจัยทีไ่ ดรับทุน

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565
รหัสโครงการ 6516000017
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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 : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกร
วิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการ อื่นๆ. [ ] ดานบริการวิชาการ
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3. หลักการและเหตุผล

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได เข า ร ว มเป น สมาชิ ก เครื อ ข า ยบริ ก ารวิ ช าการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยได ทํ า บั น ทึ ก ความเข า ด า นบริก ารวิ ช าการ ระหว า ง เครื อข ายบริ การวิช าการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่1 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางมหาวิทยาลัยที่เปน
เครือขายบริการวิชาการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายอํานาจมหาวิทยาลัย ไดตะ
หนักในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดและรวมกําหนดทิศทางความรวมมือ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อการพัฒนาสงเสริมใหการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น โดย
อาศัยความรูตางๆอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เกิดการบูรณาการทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆใหเชี่ยว ให
เชี่ยวชาญ ทันเหตุการณสอดรับกับสถานการณปจจุบันใหเกิดองคความรูใหม

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนการพัฒนาสงเสริมใหการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น โดยอาศัยความรู
ตางๆอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2.เพื่อใหเกิดการบูรณาการทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆใหเชี่ยว ใหเชี่ยวชาญ ทันเหตุการณ
สอดรับกับสถานการณปจจุบันใหเกิดองคความรูใหม
5. กลุมเปาหมาย งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดําเนินงาน ประชุม/อบรม/สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
2. มีรวมมือกับเครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
เชิงคุณภาพ
1. ความสําเร็จในการจัดทําแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น เพื่อ
นํามาพัฒนาสงเสริมใหการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
เครือขาย

1
1

งาน

1

รอยละ
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รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
เปนสมาชิกเครือขายความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดและรวมกําหนดทิศ
ทางความรวมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ผลกระทบ (Impact)
เกิดการบูรณาการทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆใหเชี่ยว ใหเชี่ยวชาญ ทันเหตุการณ
สอดรับกับสถานการณปจจุบันใหเกิดองคความรูใหม และนํามาเปนแนวทางการพัฒนางานดานบริการ
วิชาการเพื่อสังคม และทองถิ่นตอไป
ผลลัพธ (Outcome)
สงเสริมใหการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น โดยอาศัยความรูตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
E02104040121

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย 20,000 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
*ดําเนินการภายในไตรมาส 1-4
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

20,000.00

รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

1. คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาบํารุงเครือขายสมาชิกเครือขาย
บริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสําเร็จในการจัดทําแนว
ทางการดําเนินงานของเครือขายดานบริการวิชาการแก
ชุมชนและทองถิ่น เพื่อนํามาพัฒนาสงเสริมใหการ
บริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ครั้ง
งาน

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00

1.00

0.00

1.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

20,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

แผนการปฏิบัติงาน

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

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6516000018
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 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)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพื่อ
การสนับสนุนสงเสริมการวิจัยของคณาจารยและการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย
ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางดานการวิจัยเพื่อการ
พั ฒ นาท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น การให บ ริ ก ารวิ ช าการ การจั ด ทํ าหลั ก สู ต รระยะสั้ น และระยะยาว แก ค รู
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่
เปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูสนใจทั่วไป
ปจจุบันบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังมีปญหาในเรื่องการตีพิมพเผยแพร บทความ
และงานวิจั ย ในกลุม สาขาวิช ามนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร และวารสารของมหาวิทยาลัย ยังไม มี
มาตรฐานท
4. วัตถุประสงค
จัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของ TCI
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน จัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 3 ฉบับ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 155,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของ TCI
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบั จัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ฉบับ

3

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 ฉบับ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 ฉบับ ไดรับ
การเผยแพร
ผลลัพธ (Outcome)
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน TCI
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

E02104050121

1. จัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : จัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
-คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอานบทความ 99 คนๆละ 600 บาท รวมเงิน 79,200 บาท
-คาตอบแทนกองบรรณาธิการผูทรงคุณวุฒิ 9 คนๆ ละ 3,000 บาท รวมเงิน 27,000 บาท
-คาตอบแทนตรวจสอบบทความคัดยอภาษาอังกฤษ 45 เรื่อง ๆละ 300 บาท รวมเงิน
13,500 บาท
-คาจางจัดทําเลมวารสาร 3 ฉบับๆละ 20 เลมๆละ 120 บาท รวมเงิน 9,000 บาท
-คาวัสดุ 27,840บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 155,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จํานวนเงิน

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา กลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของ TCI

ฉบับ

ป 2564

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
24,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
19,300.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

80.00

80.00

0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

สถานการณโควิด

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

60,300.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

80.00

80.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

155,000.00

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

1.00

รอยละ

155,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
51,100.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานตามสถานการณเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

1.00
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการวันอนุรักษมรดกไทย
รหัสโครงการ 6517000003
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 : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองค
ความรูสูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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 ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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3. หลักการและเหตุผล
มรดกไทย คื อ มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ แ สดงออกถึ งสั ญ ลั ก ษณ ของความเป น ชาติ ซึ่ งได แ ก
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปะ หัตถกรรม นาฏศิลปและดนตรี ตลอดจนถึงการ
ดําเนินชีวิตและคุณคา ประเพณีตางๆ อันเปนผลผลิตรวมกันของผูคนในผืนแผนดินในชวงระยะเวลาที่
ผานมา จากความสําคัญดังกลาวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2528 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกเปรม ติณ
สูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดมีมติประกาศใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกป ซึ่งเปนวันคลายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป น “วันอนุ รักษมรดกไทย” เพื่อรณรงคสรางความเขาใจ ความสํานึ กรักและหวงแหนในมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพิทักษรักษามรดกทางวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของชาติใหมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย
เนื่องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565 เปนวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบั น อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในฐานะที่ เป น หน ว ยงานที่ ทํ า หน าที่ ห ลั ก ในการทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จึ ง
เห็นสมควรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนอมเกลาฯ ถวายเปนราชสักการะแดพระองคทาน ในฐานะ
ที่ ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย า งใหญ ห ลวงต อ งานด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ ต ลอดมา โดยมี
สถาบันการศึกษา รวมทั้งหนวยงานทางดานวัฒนธรรมในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเขารวมกิจกรรม
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชน มีสวนรวมในการถวายพระพรดวยการจัดกิจกรรม
ดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจดานศิลปวัฒนธรรม
3.เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีผลงานดีเดนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-จัดกิจกรรมประกวด
-จัดกิจกรรมมอบรางวัลบุคคลดานภูมิปญญา เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 140,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

200

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
- เกิดเครือขายทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
- ภูมิปญญาทองถิ่น และผูมีผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการยกยอง เชิดชู
เกียรติ
- มีรายวิชาที่มีการบูรณาการความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
- มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไดรับการสืบทอด
- ผูเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรม นําความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ไป
เผยแพรตอ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
- การดํารงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
- ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการยกยองในระดับชาติ
- นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ไดรับการปลูกฝงองคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
E02101010121

E02101010221

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมี
ผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

E02101010321

3. กิจกรรมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี
ไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางตกแตงสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
15,000
- คาจางออกแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ปายเวที และปายฉากถายภาพหนางาน
พรอมติดตั้ง 20,000
- คาจางติดตั้งระบบแสงและเสียง
10,000
• คาวัสดุ
- วัสดุในการจัดกิจกรรม 11,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิการตัดสินและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมี
ผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยจํานวน 9 คนๆ ละ
800 บาท
• คาใชสอย
- คาจางทําโลรางวัล 1 ครั้ง จํานวน 10 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท
- คาจางจัดทําเอกสารสูจิบัตรประกอบกิจกรรม 100 เลม
- คาจางจัดทํากรอบรูปประวัติแสดงผลงานและคําประกาศเกียรติคุณ 10 ชุด ๆ ละ 2,200
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ละ 35 บาท
-คาอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68,500 บาท
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวด จํานวน 6 คนๆ ละ
400 บาท =2,400
- คาตอบแทนรางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท =4,000
- คาตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท =3,000
- คาตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท = 2,000
- คาตอบแทนผูชนะรางวัลชมเชยจํานวน 4 รางวัลๆ ละ 500 บาท =2,000
• คาใชสอย
- คาจางทําโลรางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท =2,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

56,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
56,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

68,500.00

0.00

68,500.00

0.00

0.00

15,400.00

0.00

15,400.00

0.00

0.00

รวม 140,400.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผู
มีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย

3. กิจกรรมการประกวดเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทย

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)

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม

คน

0.00

30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

100.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

70.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการรังสรรคสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากทองถิ่นสูสากล
รหัสโครงการ 6517000007
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 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองค
ความรูสูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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 ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนมหาวิทยาลัยในทองถิ่นที่อยูทามกลางแหลงอารย
ธรรม มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนอกจากนี้ยังมีสถานะเปนดินแดนแหงราชธานีเกา ซึ่งยังคงมี
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาที่บงบอกเอกลักษณความเปนไทยสืบตอมาจนถึงปจจุบัน
ยุทธศาสตรหลักประการหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคือ การสนับสนุนใหมีกิจกรรม
สงเสริ มการท องเที่ ย วทางประวัติ ศาสตรและวัฒ นธรรม โดยเฉพาะในบริบ ทด านการทองเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมนั้น มีการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมดานตาง ๆ อยูเสมอ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดซาบซึ้งในคุณคา
ความงามของศิลปวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาชานาน รวมทั้งไดมีการนําไปแสดงให นักทองเที่ยวชมใน
สถานที่ และเทศกาลต าง ๆ ทั้ งในและต า งประเทศ แมวาในขณะที่ธุรกิจ บัน เทิง อัน เปน วัฒ นธรรม
ตะวันตกยังเปนกระแสหลักที่ใชในการผลิตผลงานของศิลปน แตยังคงปรากฎใหเห็นถึงการสรางสรรค
ผลงานที่มีการนําดนตรี นาฏศิลปไทย เพลง การละเลน การแสดงพื้นบาน รวมทั้งดนตรีและนาฏศิลป
ตางชาติอื่น ๆ มาผสมผสานเพื่อผลิตผลงานใหมีความแตกตางหลากหลาย รวมทั้งการใชดนตรีประกอบ
สื่ออื่น ๆ เชน ภาพยนตร ละครโทรทั ศน ละครเวที เพลงประกอบโฆษณา เป น ตน การผลิต ผลงาน
เหล านี้ ต อ งใช ก ารบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะ ทางด า นศิ ล ปะ (Arts) ทั้ งของไทย ตะวั น ตก และ
เทคโนโลยีรวมกัน การจัดการศึกษาในศาสตรที่เกี่ยวของกับ ศิลปวัฒนธรรมของชาติในสถานศึกษา เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และรูเทาทันในการ เปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ไปทํางาน
ในการอนุ รักษ และพั ฒ นาศิ ลปวัฒ นธรรม จึงเปน อีกวิถีท างหนึ่งที่จ ะเปน พลังตานทานกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได
นอกจากนี้ ส ถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา ซึ่ ง เป น หน ว ยงานสํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ ไดมอบหมายใหมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํ ารุงศิลปวัฒ นธรรมไทยทั้งในระดับ
ท อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ ผ า นกิ จ กรรมการแสดงดนตรี นาฏศิ ล ป และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสสําคัญ เทศกาลตาง ๆ เพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีการ
สรางสรรคผลงานใหมในลักษระของการสืบสานผลงานจากครูรุนเกา และการพัฒ นาองคความรูทาง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับใชสังคม รวมไปถึงการรวมเปนภาคีเครือขาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนการสืบทอดและเผยแพรผลงานสูสาธารณชน เปนการ
ธํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแหงความเปนไทย
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคผลงานทางศิลปนาฏยดุริยางคอันเปนเอกลักษณของอยุธยา
2. เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ
3. เพื่อเผยแพรองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลกสู
สาธารณชน
4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือและความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีการลง
นามในบันทึกความรวมมือ (MOU) เพื่อเปนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

5. กลุมเปาหมาย
เครือขายสถาบันทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน -การสรางสรรคชุดการแสดงเพื่อนําเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
-การเขารวมประชุมทางวิชาการนานาชาติเพื่อนําเสนอบทความและงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม
-การลงนามความรวมมือทางดานศิลปวัฒนธรรม (MOU)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 260,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

300

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
- กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
- กลุมเปาหมายเกิดความตระหนักในความสําคัญ และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
- กลุมเปาหมายไดมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
- กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการดําเนิน
ชีวิตได
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
-กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
E02104060121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เครือขาย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2

E02104060221

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และมหาวิทยาลัยเครือขายภายในประเทศ
2. กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใน
โครงการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส2-3

E02104060321

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และมหาวิทยาลัยเครือขาย
3. กิจกรรมการสรางสรรคผลงานทางดาน
นาฎดุริยางค “อโยธยานาฏยวิจิตร : ผลงาน
สรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจจากรองรอย
ทางประวัติศาสตร และศิลปกรรมอยุธยา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาธรรมเนียมการเขารวมกลุมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย 1 ครั้ง ๆ ละ 50,000 บาท
=50,000
• คาวัสดุ
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =10,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาบํารุงรถ คาน้ํามัน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
=117,000
- คาธรรมเนียมเขารวม สภาศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ราชภัฏแหงประเทศไทย
=3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อฯ =10,000
- คาจางบันทึกภาพนิ่งทารํา และบันทึกวีดิทัศน
ผลงานการแสดง
=2,000
- คาจัดทํารูปเลมเอกสารประกอบผลงาน =2,500
- คาจางจัดทําเครื่องแตงกาย =65,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

60,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
60,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

120,000.00

3,000.00

80,000.00

37,000.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

260,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
เครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย

2. กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใน
โครงการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ

3. กิจกรรมการสรางสรรคผลงาน
ทางดานนาฎดุริยางค “อโยธยานาฏย
วิจิตร : ผลงานสรางสรรคที่ไดรับแรง
บันดาลใจจากรองรอยทาง
ประวัติศาสตร และศิลปกรรมอยุธยา

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)

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา

คน

0.00

100.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

100.00

100.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูนํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการจากเงินบํารุงการศึกษา กันเงินเหลื่มป
(งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ 2564)
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย (เพิ่มเติม)
รหัสโครงการ 6517000009
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 : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่
เสริ ม สร างพลั ง ป ญ ญาของแผ น ดิ น ฟ น ฟู พ ลั งการเรี ย นรู เชิ ด ชู ภู มิ ป ญ ญาของท อ งถิ่ น สร า งสรรค
ศิล ปวิทยา เพื่ อความเจริ ญ กาวหน าอย างมั่น คงและยั่ งยืน ของปวงชน มี สวนรว มในการจัด การ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยที่ผาน
มามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ไดแกการสงเสริมกิจกรรมการกุศล การ
จัดพิธีกรรมทางศาสนา การบริการกิจการสาธารณประโยชน จัดกิจกรรมประเพณีที่สําคัญตามโอกาส
เพื่อบริการแกหนวยงานภายในและภายนอก ประชาชนทั่วไปในชุมชนและสังคม ใหมีความรู เขาใจและ
ความสามารถในการพัฒ นาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
สถาบั น
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุน
การศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและสํานึกในความเปนไทย เสริมสรางความรูความ
เขาใจในความเขาใจในคุณคาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ จึงเห็นสมควรจัด
กิจกรรมสืบสานประเพณีและศาสนา เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรม การบูรณาการดานการสืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนเปนการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน บุคลากรในมหาวิทยาลัยแตละทองถิ่น
ไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของมรดกไทยทางวัฒนธรรมซึ่งเปนความงดงามตามวิถีไทย อัน
เปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนอารยะ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล พิธีกรรมทางศาสนา การบริการสาธารณประโยชน
และกิจกรรมประเพณีตาง ๆ
2. เพื่อใหบริการหนวยงานภายในและภายนอก
3. เพื่อเปนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,ประชาชน
ทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,
ประชาชนทั่วไป
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 101,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

350

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
E02205010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมวันสงกรานต
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

E02205010221

2. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “วิสาขบู
ชา : วันสากลแหงโลก”
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

E02205010321

3. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “วัน
อาสาฬหบูชา”
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ =5,000
• คาใชสอย
- คาจางจัดภัตตาหารสําหรับพระพุทธ และคณะสงฆ
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท =3,000
- คาจางจัดดอกไม และตกแตงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมทําบุญและสรงน้ําพระพุทธรูป
ประจําวัน =10,000
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูรวมงาน
จํานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท =10,000
• คาวัสดุ
- เครื่องไทยธรรมพรอมชอดอกไมธูปเทียนสําหรับคณะสงฆจํานวน 9 ชุด ๆ ละ 500 =4,500
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =5,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37,500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางจัดดอกไมประดับโตะหมูบูชา และตกแตงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม =3,000
• คาวัสดุ
- คาดอกไม ธูป เทียน 50 ชุด ๆ ละ 20 บาท =1,000
- เครื่องไทยธรรมพรอมชอดอกไมธูปเทียนสําหรับถวายกัณฑเทศนจํานวน 1 ชุด ๆ ละ 500
=500
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางจัดดอกไมประดับโตะหมูบูชา และตกแตงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม =3,000
• คาวัสดุ
- คาดอกไม ธูป เทียน 50 ชุด ๆ ละ 20 บาท =1,000
- เครื่องไทยธรรมพรอมชอดอกไมธูปเทียนสําหรับถวายกัณฑเทศนจํานวน 1 ชุด ๆ ละ 500
=500
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

37,500.00

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)
37,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00
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รหัส 12 หลัก
E02205010421

ชื่อกิจกรรมยอย
4. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “หลอ
เทียนพรรษา”
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

E02205010521

5. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “พิธี
ถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน”
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ =5,000
• คาใชสอย
- คาจางจัดภัตตาหารสําหรับพระพุทธ และคณะสงฆ
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท =3,000
- คาจางจัดดอกไมประดับโตะหมูบูชา และตกแตงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม =10,000
• คาวัสดุ
- เครื่องไทยธรรมพรอมชอดอกไมธูปเทียนสําหรับคณะสงฆจํานวน 9 ชุด ๆ ละ 500 =4,500
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรมหลอเทียนพรรษา =10,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ =5,000
• คาใชสอย
- คาจางตกแตงตนเทียนพรรษา 5 ตน ๆ ละ 2,500 =12,500
• คาวัสดุ
- เครื่องไทยธรรม ผาอาบน้ําฝน 5 ชุด ๆ ละ 700 =3,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21000 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

32,500.00

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)
32,500.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

21,000.00

รวม 101,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมวันสงกรานต

2. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “วิ
สาขบูชา : วันสากลแหงโลก”

3. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “วัน
อาสาฬหบูชา”

4. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
“หลอเทียนพรรษา”

5. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “พิธี
ถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน”

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น

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

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

50.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

50.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

100.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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25%
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