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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2566 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา

งบประมาณรายจา่ยเงินบาํรุงการศึกษา



ก 
 

 

คำนำ 
 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบประมาณรายจายเง ินคาบําร ุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (งบ บ.กศ. สาธิต)) จัดทำขึ ้นภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 โดยมีความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงานผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรม

หลัก โดยประกอบดวย 4 ผลผลิตและ 1 รายการ งบประมาณรายจายประจำปรวมท้ังสิ้น 38,761,200 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี ้ จะเปนประโยชนตอผู บริหารทุกระดับ ผู ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวของและ

ผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลตอไป 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กันยายน 2565 



ข 

 

สารบัญ 
 

 หนา 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ค 
โครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย จำแนกตามหนวยงาน/โครงการ ง 
   1 6604000002 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

1-4 

   2 6603000003 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 5-11 
   3 6604000003 โครงการพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาโรง เร ี ยนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาสูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

12-16 

 



ค 
 

สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 ตุลาคม 2566) 

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

 
 

 

          

เงินเดือนและ

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

P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 18,816,826 15,479,386 - 3,337,440 - - - - - 

P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 18,816,826 15,479,386 - 3,337,440 - - - - - 

66H01 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 18,816,826 15,479,386 - 3,337,440 - - - - - 

6604000002 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 18,816,826 15,479,386 - 3,337,440 - - - - - 

P4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 19,944,374 - - 14,023,331 4,926,800 994,243 - - - 

P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19,944,374 - - 14,023,331 4,926,800 994,243 - - - 
19,944,374 - - 14,023,331 4,926,800 994,243 - - - 

6603000003 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 9,439,260 - - 3,518,217 4,926,800 994,243 - - - 

6604000003 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสูการเปน

โรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่น

10,505,114 - - 10,505,114 - - - - - 

38,761,200 15,479,386 - 17,360,771 4,926,800 994,243 - - - 

100.00 39.94 - 44.79 12.71 2.57 - - - 

***รวมทั้งสิ้น***

รอยละ

66109 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสูการเปนโรงเรียน

ตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่น

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ

หมวดรายจาย



ง 
โครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 ตุลาคม 2566) 

จำแนกตามหนวยงาน/โครงการ 
 
 

 

          

เงินเดือนและ

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

100.00 39.94 - 44.79 12.71 2.57 - - - 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 38,761,200 15,479,386 - 17,360,771 4,926,800 994,243 - - - 

1 6604000002 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 18,816,826 15,479,386 - 3,337,440 - - - - - 

2 6603000003 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 9,439,260 - - 3,518,217 4,926,800 994,243 - - - 

3

6604000003 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสูการเปน

โรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่น

10,505,114 - - 10,505,114 - - - - - 

รยยละ

หนวยงาน / โครงการ งบประมาณ

หมวดรายจาย
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ช่ือโครงการ โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

     รหัสโครงการ 6604000002 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.4 พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพ่ือรองรับการทำงานท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกรและมีสวนรวมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ช่ือโครงการหลัก :  66H01 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวช้ีวัดท่ี : OKRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC 
(Thailand Quality Class) (xx คะแนน) 
    ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ : - 
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตเปนกำลังหลักท่ีสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา  
มีหนาท่ีในการวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียน กำกับติดตาม ประเมินผล การสงเสริมและสนับสนุนการเรียน 
การสอน และจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีกำหนดไว  และเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้โรงเรียนสาธิตไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงไดจัดทำโครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐโรงเรียน
สาธิต เพ่ือสนับสนุนผูบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตใหมีความม่ันคงในอาชีพ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเกิดความม่ันคง และสามารถดำเนินงานไดอยางมีคุณภาพ  

2. เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และสงผลตอคุณภาพผูเรียนโดยรวม 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. คณะผูบริหารโรงเรียน จำนวน 10 คน 

2. บุคลากรโรงเรียน จำนวน 78 คน  
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน 

 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย - 
9. งบประมาณโครงการ 18,816,826.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 8, งบ บ.กศ. (สาธิต) 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. เงินเดือนบุคลากร คน 72 

   2. เงินประจำตำแหนง คน 10 
   3. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คน 4 
   4. พนักงานมหาวทิยาลัย คน 10 

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรไดรับการสงเสริมความม่ันคง รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 
เชิงคาใชจาย   
   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของคาจางบุคลากร บาท 15,479,386 

   2. งบประมาณโดยเฉลีย่ของเงินสมทบประกันสังคม 5% บาท 631,440 
   3. งบประมาณโดยเฉลี่ยคาตอบแทนเงินประจำตำแหนง บาท 1,060,800 
   4. งบประมาณโดยเฉลี่ยคาสวัสดิการบุคลากร บาท 72,000 

   5. งบประมาณโดยเฉลี่ยปรับตำแแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย บาท 570,000 
   6. งบประมาณโดยเฉลี่ยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย บาท 1,003,200 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           ผูบริหาร จำนวน 10 คน บุคลากรจำนวน 72 คน และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน 
 
     ผลกระทบ (Impact)  
           บุคลากรทางการศึกษาเกิดความม่ันคงในสายอาชีพ 
 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรม
ยอย 

หมวดรายจาย/
รายละเอียด 

จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

80
11

01
01

01
11

 

1. กิจกรรมท่ี 1 
คาจางช่ัวคราว
บุคลากรภาครัฐ 
 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   
01/10/2565-
30/09/2566 
 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : คาจาง
ชั่วคราว 
   รายละเอียด : • คาจาง
ชั่วคราว 
- คาจางชั่วคราวบุคลากร 
จำนวน 72 คน เปนเงิน 
15,479,386.00 บาท 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 
15,479,386.00 บาท 

15,479,386.00 3,869,846.50 3,869,846.50 3,869,846.50 3,869,846.50 

80
11

01
01

02
21

 

2. กิจกรรมท่ี 2 
คาใชจายสมทบ
ประกันสังคม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   
01/10/2565-
30/09/2566 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : • คาใชสอย  
- เงินสมทบประกันสังคม 5% 
จำนวน 72 คน  เปนเงิน 
631,440.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
631,440.00 บาท 

631,440.00 157,860.00 157,860.00 157,860.00 157,860.00 

80
11

01
01

03
21

 

3. กิจกรรมท่ี 3  
คาตอบแทนเงิน
ประจำตำแหนง 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   
01/10/2565 - 
30/09/2566 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ตอบแทน 
   รายละเอียด : • คาตอบแทน 
- คาตอบแทนเงินประจำ
ตำแหนง จำนวน 10 คน เปน
เงิน 1,060,800.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
1,060,800.00 บาท 

1,060,800.00 265,200.00 265,200.00 265,200.00 265,200.00 

80
11

01
01

04
21

 

4. กิจกรรมท่ี 4 
คาสวัสดิการ
บุคลากร 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   
01/10/2565 - 
30/09/2566 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ตอบแทน 
   รายละเอียด : • คาตอบแทน 
- คาตอบแทนเงินสวัสดิการ
บุคลากร จำนวน 24 คนๆละ 
3,000 บาท  เปนเงิน 
72,000.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
72,000.00  บาท 

72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 

80
11

01
01

05
21

 

5. กิจกรรมท่ี 5 
ปรับตำแหนง
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ตอบแทน 
   รายละเอียด : • คาตอบแทน 
- ปรับตำแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 10 
อัตรา เปนเงิน 570,000.00 
บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
570,000.00 บาท 

570,000.00 0.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 

80
11

01
01

06
21

 

6. กิจกรรมท่ี 6 
เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   
01/10/2565 - 
30/09/2566 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาจาง
ชั่วคราว 
   รายละเอียด : • คาจาง
ชั่วคราว 
- คาจางชั่วคราวพนักงานรักษา
ความปลอดภัย จำนวน 4 คน 
เปนเงิน 1,003,200.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
1,003,200.00 บาท 

1,003,200.00 250,800.00 250,800.00 250,800.00 250,800.00 

รวม 18,816,826.00 4,543,706.50 4,733,706.50 4,733,706.50 4,805,706.50 
รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 24.15 25.16 25.16 25.54 
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมที่ 1 คาจางชั่วคราวบุคลากร
ภาครัฐ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 72.00 72.00 72.00 72.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 คาใชจายสมทบ
ประกันสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 72.00 72.00 72.00 72.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 3  คาตอบแทนเงินประจำ
ตำแหนง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 10.00 10.00 10.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. กิจกรรมที่ 4 คาสวัสดิการบคุลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 24.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

5. กิจกรรมที่ 5 ปรับตำแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 0.00 10.00 10.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

6. กิจกรรมที่ 6 เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 4.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู
ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง    

     รหัสโครงการ 6603000003 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ช่ือโครงการหลัก :  66109 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาสูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
    แผนงาน :  P4 แผนงานยทุธศาสตรเสริมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 
Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 
คะแนน), KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC (Thailand 
Quality Class) (xx คะแนน), KRs 402 
    ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรของโรงเรียนสาธิต ท่ีจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย 
จนถึงระดับมัธยมศึกษา เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ท้ัง 3 ระดับ เกิดประสิทธิภาพจึงตอง
ดำเนินการหลายๆ ดาน ไดแก  ดานการจัดหาวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เปนการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบ
องครวมในรูปแบบบูรณาการซ่ึงสามารถเรียนรูไดหลายลักษณะผานสื่อ วัสดุอุปกรณการเรียน ท่ีจะชวยใหนักเรียน
เขาใจในบทเรียนและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนสาธิต ฯ จึงดำเนินโครงการ
การบริหารจัดการองคกรเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน 
3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนท่ีสงเสริมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตท้ัง 3 ระดับ ท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 9,439,260.00 บาท แหลงงบประมาณ 8, งบ บ.กศ. (สาธิต) 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) คน 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละ 80 ของผูเขาอบรมมีผลการทดสอบศักยภาพดานการบริหารจัดการเชิงสรางสรรคเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 
เชิงเวลา   

   1. โครงการดำเนินงานเปนไปตามแผนที่วางไว รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   
   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของโครงการ บาท 9,439,260 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           จำนวนสื่อ วัสดุ และอุปกรณเพียงพอตอการใชงานของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  
     ผลกระทบ (Impact)  
           ความพึงพอใจตอการใชงานสื่อ วัสดุ และอุปกรณทางการศึกษาไมนอยกวา รอยละ 85  
     ผลลัพธ (Outcome)  
           ความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 85  
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

80
41

02
01

01
21

 

1. กิจกรรมท่ี 1 
สาธิตสัมพันธ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
1. คาตอบแทนวิทยากรกลุมสัมพันธ  
2. คาตอบแทนวิทยากร 
3. คาอาหารวางและเครื่องด่ืมของวิทยากร ผูเขารับ
การอบรมและคณะทำงาน  
4. คาอาหารกลางวันและอาหารค่ำของวิทยากร ผู
เขารับการอบรมและคณะทำงาน  
5. คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ  
6. คาพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง  
7. คาที่พักผูเขาอบรม  
คาวัสดุ 
8. คาวัสดุอุปกรณและเอกสารประกอบการอบรม  
9. คาเสื้อสำหรับผูเขารวมกิจกรรม 100 ตัว  ตัวละ 
250 บาท  
หมายเหตุ : ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท  

600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

80
41

02
01

02
21

 

2. กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานดาน
นโยบายและแผน
โรงเรียนสาธิต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
1. คาสมนาคุณวิทยากร  
คาใชสอย 
2. คาพาหนะวิทยากร  
3. คาอาหาร  
4. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
5. คาที่พัก 
6. คาจางเหมาบริการเชารถ/ยานพาหนะ  
7. คาเชาสถานที่ หองประชุม  
8. คาวัสดุ  
หมายเหตุ : ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท 
 

280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 

80
41

02
01

03
21

 

3. กิจกรรมท่ี 3 งาน
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
1. คาตอบแทนผูประเมิน  
คาใชสอย, คาวัสดุ 
2. คาอาหาร  
3. คาอาหารวาง  
4. คาที่พักผูประเมิน  
5. คาวัสดุ 
หมายเหตุ : ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 40,000.00 60,000.00 0.00 

80
41

02
01

04
21

 

4. กิจกรรมท่ี 4 
พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะสำหรับครู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
1. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 
คาใชสอย 
2. คาอาหาร  
3. คาอาหารวาง  
4. คาวัสดุ  
5. คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 



๘ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

80
41

02
01

05
21

 

5. กิจกรรมท่ี 5 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาฐาน
สมรรถนะ (วิชาการ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย , คาตอบแทน 
1. คาอาหาร จำนวน 65 คน ๆ ละ 100 บาท 
จำนวน 3 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ = 19,500 บาท 
2. คาอาหารวาง จำนวน 65 คน ๆ ละ 35 บาท 
จำนวน 3 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ = 13,650 บาท 
3. คาวัสดุ = 25,250 บาท 
4. คาสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน 3 วัน ๆ ละ 
ละ 6 ซม.ๆ ละ 600 บาท = 21,600 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

80
41
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01
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21

 

6. กิจกรรมท่ี 6 
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1. คาอาหาร จำนวน 65 คน ๆ ละ 100 บาท 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ = 13,000 บาท 
2. คาอาหารวาง จำนวน 65 คน ๆ ละ 35 บาท 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ = 9,100 บาท 
3. คาวัสดุ = 10,700 บาท 
คาตอบแทน 
4. คาสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 คน 2 วัน ๆ ละ 
6 ซม.ๆ ละ 600 บาท = 7,200 บาท 
หมายเหตุ : ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท  

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

80
41
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7. กิจกรรมท่ี 7 คา
สาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
1. คาไฟฟา 
2. คาน้ำประปา 
3. คาโทรศพัท  (TOT) 
4. คาอินเตอรเน็ต (TOT, 3BB) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,926,800 บาท 

4,926,800.00 4,865,600.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 



๙ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

80
41

02
01

08
21

 

8. กิจกรรมท่ี 8 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย, คาวัสดุ 
1. คาจางเหมาบริการ 
2. คาจางเหมาบริการเชารถ/ยานพาหนะ 
3. คาถายเอกสาร 
4. คาเขาเลมเอกสาร, วารสาร, คูมือ, หลักสูตร และ
รายงานตางๆ 
5. วัสดุสำนักงาน 
6. วัสดุคอมพิวเตอร 
7. วัสดุกีฬา 
8. วัสดุการเกษตร 
9. วัสดุงานบานงานครัว 
10. วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 
11. วัสดุเผยแพรและโฆษณา 
12. วัสดุสื่อการเรียนการสอน 
13. วัสดุซอมแซม 
14. วัสดุการศึกษา 
15. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
16. วัสดุอ่ืน ๆ 
17. คาลงทะเบียน 
18. คาเบี้ยเลี่ยงไปราชการ 
19. คาทางดวน 
20. คาบำรุงรักษายานพาหนะ 
21. คาอาหารกลางวัน 
22. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
23. คาที่พัก 
24. คาวิทยากร 
25. คาบริการไปรษณีย 
26. คาธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการทำธุรกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน 
หมายเหตุ : ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,948,217 บาท 
 

1,948,217.00 529,817.00 600,000.00 600,000.00 218,400.00 



๑๐ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

80
41

02
01

09
31

 

9. กิจกรรมท่ี 9 
ครุภัณฑสำหรับ
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑโรงเรียนสาธิต 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 994,243 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. กลองถายภาพ ราคา 33241 จำนวน 3 ชุด รวม
เปนเงิน 99,723.00 บาท 
2. เลนสกลองถายภาพ ราคา 48990 จำนวน 1 
ชุด รวมเปนเงิน 48,990.00 บาท 
3. ขาต้ังกลอง ราคา 1890 จำนวน 3 ชุด รวมเปน
เงิน 5,670.00 บาท 
4. ไมกันสั่นกลองถายภาพ ราคา 37500 จำนวน 1 
ชุด รวมเปนเงิน 37,500.00 บาท 
5. เครื่องเคลือบบัตร ราคา 2000 จำนวน 2 เครื่อง 
รวมเปนเงิน 4,000.00 บาท 
6. เสาวอลเลยบอล แบบมีลอ ราคา 24000 
จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 24,000.00 บาท 
7. กลองถายภาพอากาศยาน (โดรน) ราคา 46200 
จำนวน 2 ชุด รวมเปนเงิน 92,400.00 บาท 
8. ตูแอมปอเนกประสงคพรอมลำโพง 15" ราคา 
8900 จำนวน 6 ชุด รวมเปนเงิน 53,400.00 บาท 
9. ไมโครโฟนพรอมสาย ราคา 760 จำนวน 6 ชุด 
รวมเปนเงิน 4,560.00 บาท 
10. โทรโขง HM-91U ขนาด 9 นิ้ว พรอม USB 
และ BT ราคา 1500 จำนวน 9 ชุด รวมเปนเงิน 
13,500.00 บาท 
11. เครื่องชวยสอน Deccon PWS-210U ราคา 
2900 จำนวน 15 ชุด รวมเปนเงิน 43,500.00 บาท 
12. ตูเหล็ก 2 บาน ราคา 5500 จำนวน 3 ชึ้น 
รวมเปนเงิน 16,500.00 บาท 
13. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับประมวลผล ราคา 
30000 จำนวน 5 เครื่อง รวมเปนเงิน 
150,000.00 บาท 
14. เครื่องพิมพ Laser ขาวดำ ราคา 15,000 
จำนวน 5 เครื่อง รวมเปนเงิน 75,000.00 บาท 
15. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ราคา 22,000 
จำนวน 6 เครื่อง รวมเปนเงิน 132,000.00 บาท 
16. เครื่องพิมพ Laser สี ราคา 26,000 จำนวน 6 
เครื่อง รวมเปนเงิน 156,000.00 บาท 
17. เครื่องตรวจขอสอบ ราคา 37,500 จำนวน 1 
เครื่อง รวมเปนเงิน 37,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 994,243.00 บาท 

994,243.00 0.00 994,243.00 0.00 0.00 

80
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21

 

10. กิจกรรมท่ี 10 
พัฒนาระบบ
บริหารงานภายใน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : พัฒนาระบบบริหารงานภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 9,439,260 5,915,417 2,289,643 715,400 518,800 
รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 62.67 24.26 7.58 5.50 

 



๑๑ 
 

13. ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมที่ 1 สาธิตสัมพันธ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมมีผล
การทดสอบศักยภาพดานการบริหาร
จัดการเชิงสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 70.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ดานนโยบายและแผนโรงเรียนสาธิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนนุ
วิชาการ ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 3 งานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 70.00 70.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวมกิจกรรมการ
อบรม 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
สำหรับครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
(วิชาการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 65.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 65.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 7 คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

คน 1468.00 1468.00 1551.00 1551.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความ
พรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามหลักสตูร 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

8. กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการบริหารจัดการ
เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

คน 1468.00 1468.00 1551.00 1551.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความ
พรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตรงตามหลักสูตร 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

9. กิจกรรมที่ 9 ครุภัณฑสำหรับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

คน 0.00 1551.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความ
พรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตรงตามหลักสูตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมที่ 10 พัฒนาระบบบริหารงาน
ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

คน 1468.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความ
พรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามหลักสูตร 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยบุญไท  เจริญผล 



๑๒ 
 

 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสูการเปน
โรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน    

     รหัสโครงการ 6604000003 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน
นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.5 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใหเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.5 งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงในเขตพ้ืนท่ีการบริการ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ช่ือโครงการหลัก :  66109 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาสูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
    แผนงาน :  P4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 103 นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตท่ีนำไปใชประโยชนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน (3 นวัตกรรม) 
    ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ : - 
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสำคัญของการสงเสริมโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิงท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 



๑๓ 
 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะความรูทางดานวิชาการใหกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกรักวัฒนธรรมไทยใหกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยาใหมีทักษะในศวรรษ
ท่ี 21 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน  3 ระดับ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2566 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 10,505,114.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 8, งบ บ.กศ. (สาธิต) 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับ 3 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีทักษะความรูทางดานวิชาการ รอยละ 85 
   2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรม จริยธรรมและและจิตสำนึกรักวัฒนธรรมไทย รอยละ 85 

   3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีทักษะในศวรรษที่ 21 รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. เบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส รอยละ 85 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกิดทักษะทางดานวิชาการและทักษะในการ
ดำเนินชีวิตและการเขาสังคม  
     ผลกระทบ (Impact)  
           นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถนำความรูทางวิชาการและทักษะในการ
ดำเนินชีวิตและการเขาสังคมไปประยุกตใชในชีวิตของตนเอง 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความเปนเลิศทางดานวิชาการ สรางสรรค
นวัตกรรม มีภาวะความเปนผูนำ เกิดทักษะการใชชีวิตและการเขาสังคม  
 
 
 



๑๔ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

80
41

02
02

01
21

 

1. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
ความสำเร็จ และความสุขในการ
กำรงชีวิต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ,ตอบแทน 
• คาใชสอย 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
5,270 บาท 
• คาวัสดุ 
วัสดุอ่ืนๆ 10,000 บาท 
• คาตอบแทน 
คาวิทยากร 17,100 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,370 บาท 

32,370.00 0.00 0.00 18,870.00 13,500.00 

80
41

02
02

02
21

 

2. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสงเสริม
การมีสุขภาวะท่ีดีในนักเรียน
โรงเรียนสาธิต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565 - 
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ,ตอบแทน 
• คาใชสอย 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม 
281,000 บาท 
คาจางเหมาบริการเชารถ/ยานพาหนะ 
177,600 บาท 
คาใชสอยอ่ืนๆ 80,000 บาท 
• คาวัสดุ 
วัสดุอ่ืนๆ 276,914 บาท 
• คาตอบแทน 
คาวิทยากร 50,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 865,514.00 บาท 

865,514.00 865,514.00 0.00 0.00 0.00 

80
41

02
02

03
21

 

3. กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมคายและ
ทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
สาธิต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565 - 
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
คาอาหาร 112,000 บาท 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 78,400 
บาท 
คาลงทะเบียน 52,400 บาท 
คาจางเหมาบริการเชารถ/ยานพาหนะ 
96,600 บาท 
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 334,600 
บาท 
• คาวัสดุ 
คาวัสดุอ่ืนๆ 4,200 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 676,400.00 บาท 

676,400.00 0.00 269,760.00 135,470.00 271,170.00 

80
41

02
02

04
21

 

4. กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะเตรียมความพรอม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565 - 
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ,ตอบแทน 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
คาอาหาร 268,200 บาท 
คาอาหารวาง 194,670 บาท 
คาที่พัก 240,000 บาท 
คาจางเหมาบริการเชารถ / ยานพาหนะ  
112,800 บาท 
• คาวัสดุ 
คาวัสดุอ่ืนๆ 14,030 บาท 
• คาตอบแทน 
คาวิทยากร 75,600 บาท 
 
หมายเหต : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 905,300.00 บาท 

905,300.00 0.00 519,300.00 386,000.00 0.00 



๑๕ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

80
41

02
02

05
21

 

5. กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสงเสริม
การมีจิตสาธารณะและสำนึกรัก
วัฒนธรรมไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565 - 
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
คาอาหารวาง 107,400  บาท 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 47,600 
บาท 
คาจางเหมาบริการเชารถ / ยานพาหนะ 
107,800 บาท 
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 41,000 บาท 
• คาวัสดุ 
คาวัสดุอ่ืนๆ 212,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 515,800.00 บาท 

515,800.00 100,000.00 300,800.00 115,000.00 0.00 

80
41

02
02

06
21

 

6. กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมสงเสริม
ทักษะดานวิชาการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/1012565 - 
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
คาอาหาร 169,200 บาท 
คาอาหารวาง 118,440 บาท 
คาที่พัก 1,450 บาท 
คาน้ำมัน 3,224 บาท 
• คาวัสดุ 
คาวัสดุอ่ืนๆ 26,566 บาท 
• คาตอบแทน 
คาวิทยากร 233,600 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 552,480.00 บาท 

552,480.00 225,000.00 168,480.00 159,000.00 0.00 

80
41

02
02

07
21

 7. กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
บาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565 - 
30/09/2566 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
คาวัสดุอ่ืนๆ 14,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท 

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 

80
41

02
02

08
21

 

8. กิจกรรมท่ี 8 คาจางสอน
อาจารยพิเศษ อาจารย
มหาวิทยาลัย และจางเหมาบริการ
คาสอนอาจารยภาษาตางประเทศ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565 - 
30/09/2566 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
คาจางสอนอาจารยพิเศษ อาจารย
มหาวิทยาลัย และจางเหมาบริการคา
สอนอาจารยภาษาตางประเทศ เปนเงิน 
654,3250.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 654,3250.00  
บาท 

6,543,250.00 1,635,812.50 1,635,812.50 1,635,812.50 1,635,812.50 

80
41

02
02

09
21

 9. กิจกรรมท่ี 9 สอบคัดเลือก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 
4 ปการศึกษา 2566 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2566 - 
31/03/2566 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
รายละเอียด คาใชสอยอ่ืนๆ 100,000 
บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000  บาท 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

80
41

02
02

10
21

 

10. กิจกรรมท่ี 10 เปดบานสาธิต 
(Openhouse) 
 
ระยะเวลาดำเนนิการ 
   01/01/2566 - 
31/03/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย,คา
วัสดุ,คาตอบแทน 
รายละเอียด : คาตอบแทน 
- คาวิทยากร 3,600 บาท 
คาใชสอย 
- คาใชสอยอ่ืนๆ  220,400 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุอ่ืนๆ 76,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

รวม 10,505,114 2,826,326.50 3,294,152.50 2,464,152.50 1,920,482.50 

รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 26.90 31.36 23.46 18.28 



๑๖ 
 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือความสำเร็จ และ
ความสุขในการกำรงชีวิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวม
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสงเสริมการมีสุข
ภาวะที่ดีในนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 400.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวม
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคายและทัศน
ศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 0.00 450.00 366.00 341.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวม
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
เตรียมความพรอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 0.00 300.00 300.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวม
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสงเสริมการมีจิต
สาธารณะและสำนึกรักวัฒนธรรมไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 400.00 400.00 400.00 400.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวม
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสงเสริมทักษะดาน
วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 332.00 143.00 70.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวม
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและบาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

คน 0.00 0.00 1566.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเขารวม
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 8 คาจางสอนอาจารยพิเศษ 
อาจารยมหาวิทยาลัย และจางเหมาบริการ
คาสอนอาจารยภาษาตางประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมี
ความรูความสามารถกับงานที่
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

9. กิจกรรมที่ 9 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 
2566 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน
ชั้น ม.1 และ 4 

คน 0.00 300.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียน
ชั้น ม.1 และ 4 ที่ผานการสอบ
คัดเลือก 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมที่ 10 เปดบานสาธิต 
(Openhouse) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม 

คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล 
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	2.หน้าปกงบประมาณ 66 บกศสาธิต
	000 คำนำ
	002 สารบัญ
	003 แผนงาน
	004 หน่วยงานโครงการ
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	002 6603000003 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
	003 6604000003 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น
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