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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2566 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา

งบประมาณรายจา่ยเงินบาํรุงการศึกษา



ก 
 

 

คำนำ 
 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) จัดทำ

ขึ้นภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีความเชื่อมโยงระหวางประเด็น

ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมาย

การใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงานผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 4 ผลผลิตและ 1 

รายการ งบประมาณรายจายประจำปรวมท้ังสิ้น 5,760,000 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 จำแนกตาม ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/หนวยงาน ค 
สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ง 
โครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย จำแนกตามหนวยงาน/โครงการ จ 
แผนการใชจายเงินบำรุงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ช 
   1 6608000017 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 1-3 
   2 6606000008 บร ิหารและสนับสนุนการเร ียนสอน คณะมนุษยศาสตร และส ังคมศาสตร   
(ภาค กศ.บป.) 

4-11 

   3 6607000016 โครงการสน ับสน ุนการจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอนน ั กศ ึ กษา  ภาค  กศ .บป  
คณะวิทยาการจัดการ 

12-15 

   4 6611000008 พัฒนาและสนับสนนุการบริหารจัดการกองกลาง (งบ กศ.บป.) 16-18 
   5 6613000001 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
(เสาร - อาทิตย) 

19-21 

   6 6614000005 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป 22-24 
   7 6615000003 โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (งบกศ.บป.) 25-27 
   8 6615000009 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-32 
  

 



ค 
 

สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย 

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

จำแนกตาม ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/หนวยงาน 

 
 

 

          

เงินเดือน

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

40,230 - - 40,230 - - - - - 

P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 40,230 - - 40,230 - - - - - 

40,230 - - 40,230 - - - - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 40,230 - - 40,230 - - - - - 

  - 6608000017 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ .บป. 40,230 - - 40,230 - - - - 

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 5,719,770 - - 4,588,758 788,000 343,012 - - - 

P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 5,569,770 - - 4,438,758 788,000 343,012 - - - 

651,190 - - 432,678 8,000 210,512 - - - 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 351,190 - - 247,832 - 103,358 - - - 

  - 6606000008 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ภาค กศ.บป.)

351,190 - - 247,832 103,358 - - - 

กองพัฒนานักศึกษา 100,000 - - 100,000 - - - - - 

  - 6614000005 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ .บป 100,000 - - 100,000 - - - - 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000 - - 84,846 8,000 107,154 - - - 

  - 6615000009 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000 - - 84,846 8,000 107,154 - - - 

150,000 - - 150,000 - - - - - 

กองบริการการศึกษา 150,000 - - 150,000 - - - - - 

  - 6613000001 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย)

150,000 - - 150,000 - - - - 

221,800 - - 89,300 - 132,500 - - - 

คณะวิทยาการจัดการ 221,800 - - 89,300 - 132,500 - - - 

  - 6607000016 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ .บป 

คณะวิทยาการจัดการ

221,800 - - 89,300 132,500 - - - 

4,546,780 - - 3,766,780 780,000 - - - - 

กองกลาง 4,546,780 - - 3,766,780 780,000 - - - - 

  - 6611000008 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการกองกลาง (งบ กศ.บป.) 4,546,780 - - 3,766,780 780,000 - - - - 

P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 150,000 - - 150,000 - - - - - 

150,000 - - 150,000 - - - - - 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 150,000 - - 150,000 - - - - - 

  - 6615000003 โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 150,000 - - 150,000 - - - - 

5,760,000 - - 4,628,988 788,000 343,012 - - - 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ
หมวดรายจาย

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากําลังคนขั้นสูง สูการเปนผูนําดานนวัตกรรมทาง

***รวมทั้งสิ้น***

66106 โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะใหมีบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ

66402 โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย

 เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

66104 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม

66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ

66403 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด (Smart University)



ง 
 

สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย 

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

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

 
 

 

          

เงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

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

P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 5,610,000 - - 4,478,988 788,000 343,012 - - - 

P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 841,420 - - 622,908 8,000 210,512 - - - 

66106 โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะใหมีบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับท   40,230 - - 40,230 - - - - - 

6608000017 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ .บป. 40,230 - - 40,230 - - - - 

66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 651,190 - - 432,678 8,000 210,512 - - - 

6606000008 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ภาค กศ.บป.) 351,190 - - 247,832 103,358 - - - 

6614000005 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ .บป 100,000 - - 100,000 - - - - 

6615000009 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000 - - 84,846 8,000 107,154 - - - 

66402 โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เปนมิตรกับสิ่ง 150,000 - - 150,000 - - - - - 

6613000001 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย) 150,000 - - 150,000 - - - - 

P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4,768,580 - - 3,856,080 780,000 132,500 - - - 

66104 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม 221,800 - - 89,300 - 132,500 - - - 

6607000016 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ .บป คณะวิทยาการจัดการ 221,800 - - 89,300 132,500 - - - 

66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 4,546,780 - - 3,766,780 780,000 - - - - 

6611000008 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการกองกลาง (งบ กศ.บป.) 4,546,780 - - 3,766,780 780,000 - - - - 

P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 150,000 - - 150,000 - - - - - 

P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 150,000 - - 150,000 - - - - - 

66403 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิท   150,000 - - 150,000 - - - - - 

6615000003 โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 150,000 - - 150,000 - - - - 

5,760,000 - - 4,628,988 788,000 343,012 - - - ***รวมทั้งสิ้น***

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ

หมวดรายจาย



จ 
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

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 351,190 - - 247,832 103,358 - - - 

6606000008 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ภาค กศ.บป.) 351,190 - - 247,832 103,358 - - - 

คณะวิทยาการจัดการ 221,800 - - 89,300 132,500 - - - 

6607000016 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ .บป คณะวิทยาการจัดการ 221,800 - - 89,300 132,500 - - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 40,230 - - 40,230 - - - - 

6608000017 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ .บป. 40,230 - - 40,230 - - - - 

สํานักงานอธิการบดี 4,796,780 - - 4,016,780 780,000 - - - - 

กองกลาง 4,546,780 - - 3,766,780 780,000 - - - - 

6611000008 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการกองกลาง (งบ กศ.บป.) 4,546,780 - - 3,766,780 780,000 - - - - 

กองบริการการศึกษา 150,000 - - 150,000 - - - - 

6613000001 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย) 150,000 - - 150,000 - - - - 

กองพัฒนานักศึกษา 100,000 - - 100,000 - - - - 

6614000005 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ .บป 100,000 - - 100,000 - - - - 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 350,000 - - 234,846 8,000 107,154 - - - 

6615000003 โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) 150,000 - - 150,000 - - - - 

6615000009 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000 - - 84,846 8,000 107,154 - - - 

5,760,000 - - 4,628,988 788,000 343,012 - - - ***รวมทั้งสิ้น***

หนวยงาน / โครงการ งบประมาณ

หมวดรายจาย



ช 
แผนการใชจายเงินบำรุงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) 

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

จำแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ 
 

 

          
เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอย และคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

-                           80.36                               5.96       -             -            86.32            

-                           -             4,628,988                         788,000          343,012  -        -             -            5,760,000       

-                           -             4,628,988                         788,000          343,012  -        -             -            5,760,000       

-                           -             4,628,988                         788,000          343,012  -        -             -            5,760,000       

-                           -             4,628,988                         788,000          343,012  -        -             -            5,760,000       

-                           -             4,628,988                         788,000          343,012  -        -             -            5,760,000       

-                           -             40,230                             -                -        -        -             -            40,230           

-                           -             40,230                             -                -        -        -             -            40,230           

1 1 6608000017 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ .บป. -                           -             40,230                             -                -        -        -             -            40,230           

-                           -             4,588,758                         788,000          343,012  -        -             -            5,719,770       

-                           -             247,832                           -                103,358  -        -             -            351,190         

2 1 6606000008 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ภาค กศ.บป.) -                           -             247,832                            103,358  -        -             -            351,190         

-                           -             89,300                             -                132,500  -        -             -            221,800         

3 1 6607000016 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ .บป คณะวิทยาการจัดการ -                           -             89,300                             132,500  -        -             -            221,800         

-                           -             3,766,780                         780,000          -        -        -             -            4,546,780       

4 1 6611000008 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการกองกลาง (งบ กศ.บป.) -                           -             3,766,780                         780,000          -        -        -             -            4,546,780       

-                           -             150,000                           -                -        -        -             -            150,000         

5 1 6613000001 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย) -                           -             150,000                            -                -        -        -             -            150,000         

-                           -             100,000                           -                -        -        -             -            100,000         

6 1 6614000005 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ .บป -                           -             100,000                            -                -        -        -             -            100,000         

-                           -             234,846                           8,000             107,154  -        -             -            350,000         

7 1 6615000003 โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลีสารสนเทศ (งบกศ.บป.) -                           -             150,000                            -        -             -            150,000         

8 2 6615000009 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -                           -             84,846                             8,000             107,154  -        -             -            200,000         

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจาย

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง

สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา

สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีหนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป.    
      รหัสโครงการ 6608000017 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน
นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรยีนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 
เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับทองถ่ิน 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66106 โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะใหมีบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 
รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 

  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูท่ีมีงานทำ
และท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา  
การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับการจัดการศึกษาจากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดำเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  
การสอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเนื้อหา
การเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือให
นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู  จนสามารถนาไปใชประยุกต  
ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการ
ทำงานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 
 

4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

2.เพ่ือใหมีวัสดุ ครภุัณฑและอุปกรณเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษาและฝกปฏิบัต ิ
 

5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

6. วิธีการดำเนินงาน จดัซื้อ,จดัจาง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย - 
9. งบประมาณโครงการ 40,230.00 บาท  

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนรายการที่ดำเนินการแลวเสร็จ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ    
   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามกำหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 100 
 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
     ผลกระทบ (Impact)  
                      ไมม ี
     ผลลัพธ (Outcome) 
           นักศึกษาผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
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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-ม.ีค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

05
01

01
21

 

1. จัดซื้อวัสดุและจางทำ
เอกสารสำหรับการจัดการเรียน
การสอนและฝกปฏิบตัิ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2565 - กันยายน 
2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จางเหมาบริการ  
จางทำเอกสารการสอน 20,000 
บาท  
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและฝก
ปฏิบัติ 20230 บาท    
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40230 บาท 

40,230.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 5,230.00 

รวม 40,230.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 5,230.00 

รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 12.43 37.29 37.29 13.00 

 
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. จัดซื้อวัสดุและจางทำเอกสารสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการจัดกิจรรมแลวเสร็จ 

คร้ัง 2.00 2.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลว
เสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ภาค กศ.บป.)    
     รหัสโครงการ 6606000008 

 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 คะแนน) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจ 
อยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ
และการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย  
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสำนักงาน และการใหบริการและ
สนับสนนุการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
 



๕ 
 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหสามารถ
ดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  

2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จักซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย - 
9. งบประมาณโครงการ 351,190.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รายการ 5 

เชงิคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน
ของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดียิ่งข้ึน  
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

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) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

01
21

 1. การบรรยายทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 

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

7,200 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800 

30
21

06
01

02
21

 

2. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 
56,900 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,900 บาท 

56,900 0.00 28,450.00 0.00 28,450 

30
21

06
01

03
21

 

3. ศึกษาดงูานรัฐประศาสน
ศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 - 
30/03/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 
10,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 
 
 

10,000 0.00 10,000.00 0.00 0 

30
21

06
01

04
21

 

4. เสริมทักษะการเรียนรู
เพื่อเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาวิชากฎหมาย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,200 บาท 

12,200 0.00 0.00 12,200.00 0 



๗ 
 

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) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

05
21

 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู
และสัมมนาการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,200 บาท 

12,200 0.00 0.00 12,200.00 0 

30
21

06
01

06
21

 

6. จัดซื้อวัสดุหลักสูตร
นิติศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน  
31,600  บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,600 บาท 
 

31,600 0.00 0.00 31,600.00 0 



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) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

07
31

 

7. จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรโนตบุก 
จำนวน 2 เคร่ือง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 
แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรอื Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จำนวน 1 
หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรอืดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน 1 
หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 
12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา แบบ 
ติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 
802.11 ac) และ Bluetooth 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 22000 
จำนวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 44,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 44,000.00 บาท 

44,000 44,000.00 0.00 0.00 0 



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) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

08
31

 

8. จัดซื้อ 
เคร่ืองพิมพMultifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตัง้ถัง
หมึกพิมพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : จัดซื้อ 
เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ  
รายละเอียด เครื่องปริ้นเตอรมัลติฟงกชันอิงคเจ็ท 
ราคา 7,500 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน - เปนอุปกรณที่มี
ความสามารถเปน Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เปนเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต - มีความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 23 - 
มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพ ตอนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพสี
สำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) - สามารถ
สแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได - มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 
600 หรือ 600 x 1,200 dpi - มีถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - 
สามารถถายสำเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดำ - 
สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 
1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได - มีถาดใส
กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน - 
สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ
สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได 
จำนวน 4 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรมัลติฟงกชันอิงคเจ็ท 
ราคา 7500 จำนวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 
30,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

30,000 30,000.00 0.00 0.00 0 

30
21

06
01

09
31

 

9. จัดซื้อไมโครโฟน 
จำนวน 12 ตัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ไมโครโฟนแบบไดนามิก ตัวละ 
400 บาท 

- Impedance (@ 1kHz) 600Ω +/- 30% 
- Sensitivity (0dB=1v/pa @ 1kHz) -53dB 
+/- 3dB 
- Polar Pattern Unidirectional 
- Frequency Response 50Hz - 16KHz 
จำนวน 12 ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4800  บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ไมโครโฟน ราคา 400 จำนวน 12 ตัว รวม
เปนเงิน 4,800.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,800.00 บาท 

4,800 4,800.00 0.00 0.00 0 



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) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

10
31

 

10. จัดซื้อเกาอี้สำนักงาน 
จำนวน 2 ตัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เกาอ้ีสำนักงาน จัดวางไดอยางลง
ตัวในออฟฟศ หองประชุม 
พนักพิงและที่นั่งข้ึนโครงเหล็กและไมบุฟองน้ำหุม
หนังสังเคราะห MVN 
ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป (PP) แข็งแรง
รองรับแขนไดอยางม่ันคง 
ขาพลาสติก (PP) 5 แฉกชวยกระจายน้ำหนักเพ่ิม
ความม่ันคงของฐาน ลอพลาสติกคู (PP) สีดำ 
สามารถหมุนเกาอ้ีไดรอบตัว 360 องศา หันปรับ
ทิศทางไดงายไมตองยกเปลี่ยนทิศทาง 
ปรับระดับเกาอ้ีระบบ Gas Lifting ใหความรูสึก
เวลานั่งนิม่นวล เกาอ้ีไมดีด-เดงขณะปรับระดับ
ความสูง 
ปรับระดับความสูงของเกาอ้ีได ไมรอยกวา 87-
97 ซม. 
รองรับน้ำหนักไดสูงสุด 80 กก. 
สี : ดำ 
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง)ไมนอยกวา : 56 
× 61 × 87-97 ซม. / ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,658 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เกาอ้ีสำนักงาน ราคา 2329 จำนวน 2 ตัว 
รวมเปนเงิน 4,658.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,658.00 บาท 

4,658 4,658.00 0.00 0.00 0 

30
21

06
01

11
21

 

11. บริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียนสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 
122,732 บาท 
คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คาพาหนะเหมา
จาย./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาซอม
บำรุง/คาเชารถ/เคาเบั้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/คาหนังสือพิมพ/คา 
/คาของที่ระลึก/วัสดุ  
(ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 117732 บาท 

117,732 10,000.00 25,000.00 45,000.00 37,732 

30
21

06
01

12
31

 

12. จัดซื้อเลนสสำหรับ
กลองถายภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เลนสสำหรับกลองถายภาพ  
องศารับภาพไมนอยกวา  76.5°- 5.4° 
โครงสรางชิ้นเลนส  17 ชิ้น จัดเปน 13 กลุม 
รูรับแสงกวางสุดไมนอยกวา F3.5-6.3 
รับแสงแคบสุดไมนอยกวา F22 
ไดอะแฟรมไมนอยกวา 7 กลีบ 
โฟกัสใกลสุดไมนอยกวา 39 ซม. 
อัตราขยายไมนอยกวา 0.33 เทา 
ระบบปองกันการสั่นไหว   มี 
ฟลเตอรไมนอยกวา 72 มม. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,900 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เลนสสำหรับกลองถายภาพ ราคา 19900 
จำนวน 1 เลนส รวมเปนเงิน 19,900.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 19,900.00 บาท 

19,900 19,900.00 0.00 0.00 0 

รวม 351,190 110,358 65,250 107,800 67,782 
รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 31.42 18.58 30.70 19.30 



๑๑ 
 

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. การบรรยายทางรัฐประศาสนศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 

3. ศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. เสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษาวิชากฎหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรูและสัมมนา
การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

6. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรนิติศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุหลักสูตร
นิติศาสตร 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
จำนวน 2 เครื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก 

เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. จัดซื้อ เครื่องพิมพMultifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

เคร่ือง 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 12 ตัว ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จัดซื้อไมโครโฟน ตัว 12.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 
ตัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน ตัว 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. บริหารจัดการและสนับสนนุการ
เรียนสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานบริหารจัดการ
และสนับสนุนการเรียนสอน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
12. จัดซื้อเลนสสำหรับกลองถายภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเลนสสำหรับกลอง

ถายภาพ 
คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ    

     รหัสโครงการ 6607000016 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.3 พัฒนาพ้ืนฐานระบบรองรับการจัดการเรียนรูของมหาวิทยาลัยใหมีความล้ำสมัย โดยใชดิจิทัล

แพลตฟอรมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart Mobility) 
เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66104 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม 
     ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 
Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC (Thailand Quality Class) (xx คะแนน) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ : - 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 
(กศ.บป.) จำนวน 1 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองใชวัสดุในการเรียนการสอน รวมท้ังตอง
จัดหาวัสดุอุปกรณสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติรวมท้ังรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพแก
นักศึกษาท้ังหมดในจำนวน 1 หลักสูตร ดังนั้นการท่ีจะดำเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการ
สอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพ่ือจะไดนำไปพัฒนา
วิชาชีพของตนเองไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว 
คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดหา ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เอกสารในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา  เพ่ือจะ
ไดนำไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยผูสอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสำหรับการจัดการเรียน
การสอนฝกปฏิบัติ 

2.เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  1.จัดซ้ือวัสดุฝกรายวิชา 

2.จัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
3.จัดซ้ือครุภัณฑโปรแกรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย - 
9. งบประมาณโครงการ 221,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสำหรับรายวิชาฝกปฏิบัติ ภาคเรียน 3 
   2. จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ/โปรแกรม IBM SPSS คร้ัง 1 

   3. จัดซื้อครุภัณฑตูลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ลอลาก เคร่ือง 2 
   4. จัดซื้อครุภัณฑกลองถายรูปดิจิตอล เคร่ือง 1 
   5. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน คร้ัง 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาภาคปกศ.บปมีวัสดุฝกในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
   2. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณตามไตรมาส รอยละ 85 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด รอย 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
          นักศึกษา กศ.บป. และบุคลากรในคณะมีวัสดุอุปกรณเ และครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
     ผลกระทบ (Impact)  
          การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
          นักศึกษามีวัสดุฝกใชในรายวิชาฝกปฏิบัติ ทำใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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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) 

30
22

03
01

01
21

 

1. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค. 65 -ส.ค. 66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
คาวัสดุฝกรายวิชา เปนเงิน 61,800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 61,800 บาท 

61,800 22,200.00 23,400.00 16,200.00 0.00 

30
22

03
01

02
31

 

2. จัดซื้อครุภัณฑโปรแกรม 
SPSS 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.-ธ.ค. 65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : งบลงทุน 
จัดซื้อครุภัณฑ/โปรแกรม IBM SPSS 
จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 60,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อครุภัณฑ/โปรแกรม IBM SPSS 
ราคา 60000 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 
60,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 60,000.00 
บาท 

60,000 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

30
22

03
01

0
32

1 

3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค. - ธ.ค. 65 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  1 ครั้ง เปน
เงิน 27500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27500  บาท 

27,500 27,500.00 0.00 0.00 0.00 

30
22

03
01

04
31

 

4. จัดซื้อครุภัณฑกลอง
ดิจิตอล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.-ธ.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : งบลงทุน 
จัดซอครุภัณฑกลองดิจิตอล จำนวน 1 
เครื่องเปนเงิน 56500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑกลองดิจิตอล ราคา 56500 
จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 
56,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 56,500.00 
บาท 

56,500 56,500.00 0.00 0.00 0.00 

02
20

30
10

53
1 

5. จัดซื้อครุภัณฑตูลำโพง
ขยายเสียงเคล่ือนท่ีลอลาก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.-ธ.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : งบลงทุน 
จัดซื้อครุภัณฑตูลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่
ลอลาก จำนวน 2 เครื่องๆละ 8000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อครุภัณฑตูลำโพงขยายเสียง
เคลื่อนที่ลอลาก ราคา 8000 จำนวน 2 
เครื่อง รวมเปนเงิน 16,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 16,000.00 
บาท 

16,000 16,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 221,800 182,200.00 23,400.00 16,200.00 0.00 

รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 82.15 10.55 7.30 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. จัดซื้อวัสดุฝกรายวิชาภาคเรียนที่ 
2/2564,3/2564,1/2565 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาภาค 
กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ
สำหรับรายวิชาฝก 

คน 148.00 156.00 108.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

2. จัดซื้อครุภัณฑโปรแกรม SPSS ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัดซื้อ
ครุภัณฑโปรแกรม IBM SPSS 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการ
ซื้อวัสดุ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุใชในการ
สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน
ตลอดป 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดซื้อครุภัณฑกลองดิจิตอล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการ
จัดซื้อครุภัณฑกลองดิจิตอล 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูใชบรกิาร 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดซื้อครุภัณฑตูลำโพงขยายเสียง
เคลื่อนที่ลอลาก 

ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการ
จัดซื้อครุภัณฑ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการกองกลาง (งบ กศ.บป.)    
      รหัสโครงการ 6611000008 

 

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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
     ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 คะแนน) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ : - 
   

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
 

3. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 7 แห งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ  พ .ศ . 2547 ให มหาวิทยาลัยราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ
เรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  
มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการบริการ 



๑๗ 
 

5. กลุมเปาหมาย 
 1. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

2. สวนราชการ หนวยงาน และบุคคล ภายนอก 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามปกติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 4,546,580.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผูรับบริการ คน 350 
เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ภายในปงบประมาณ) รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. ผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 90 

 

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

2.  ผูรับบริการมีพึงพอใจในการรับบริการ 
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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) 

30
22

05
01

01
21

 1. คาใชจายในการ
จัดการเรียนการสอน
นักศึกษา กศ.บป. 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดำเนินการ
เบิกจายงบประมาณเปน
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
3,066,580.00 บาท 

3,066,580.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 666,580.00 

30
22

05
01

02
21

 2. คาใชสอยและวัสดุ 
 
ระยะเวลาดำเนนิการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 
2566  
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ดำเนินการ
เบิกจายงบประมาณ เปน
คาตอบแทน ใชสอย และ
วัสดุ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
700,000.00 บาท 

700,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 

30
22

05
01

03
22

 

3. คาสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (1 ตุลาคม 
2565 - 30 กันยายน 
2566) 
 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คา
สาธารณูปโภค (คา
น้ำประปา คาไฟฟา คา
โทรศัพท คาไปรษณีย และ
คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ)  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
780,000.00 บาท 

780,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00 

รวม 4,546,580 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,036,780 
รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 25.73 25.73 25.73 22.80 

 
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. คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา กศ.บป. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูรับบริการ 

คน 350.00 350.00 350.00 350.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. คาใชสอยและวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูรับบริการ 

คน 350.00 350.00 350.00 350.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจของผุรับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูรับบริการ 

คน 350.00 350.00 350.00 350.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย)    
      รหัสโครงการ 6613000001 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑมาตรฐาน UI GreenMetric และ

พลิกฟนและพัฒนาองคกร สังคม ชุมชนทองถ่ิน ดวยหลักการความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูและสรางภูมิคุมกันรวมกันกับคนภายในสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66402 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดลอมและการจัดการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 
Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC (Thailand Quality Class) (xx คะแนน) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ : - 
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกำหนดนั้น การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหลักสูตรควรเนนท่ีผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับ
ผูเรียนโดยในการจัดกระบวนการเรียนรูนั้น ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียนไดศึกษาและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง               
จึงจำเปนตองใชวัสดุเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ระดับปริญญาตรี ซ่ึงตองเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ เพ่ือให
นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรูจนสามารถนำไปประยุกตใชได ดังนั้นจึงจำเปนตองจัดหาวัสดุและอุปกรณ   
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือวสัดุสำหรับพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย - 
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย) ไดรับวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

คณะ 3 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาไดรับทักษะและความรู จากการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตรงตามความตองการของผูเรียน คณะ 3 

เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการสำเร็จตามแผนกำหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. เฉลี่ยตนทุนคาใชจายการสนับสนุนการจัดกรเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
พิเศษ (เสาร - อาทิตย) 

บาท/คน 348 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย) ไดรับวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป   
     ผลกระทบ (Impact)  
           นักศึกษามีทักษะและความรูเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           บัณฑิตสามารถนำทักษะและความรูไปประกอบอาชีพตามศาสตรท่ีศึกษามาได 
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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) 

30
21

07
01

01
21

 

1. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 
ภาคพิเศษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2565-
30/09/2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
150,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

150,000.00 30,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 

รวม 150,000 30,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 
รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 25.73 25.73 25.73 22.80 

 
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. จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา ภาคพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร - 
อาทิตย) ไดรับวัสดุประกอบการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับ
ทักษะและความรู จากการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย ตรงตาม
ความตองการของผูเรียน 

คณะ 3.00 3.00 3.00 3.00 

       

 
14. สาเหตหุรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา  เงินออน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป    

      รหัสโครงการ 6614000005 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานยทุธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 คะแนน) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
 

3. หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งท่ีทำหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดานของการ

ใหบริการทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการสงเสริม
ทางดานการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนั้นสุขภาพท่ีดีเปนสิ่งสำคัญท่ีจะชวย
สงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทำกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพในขณะท่ีนักศึกษา
ทำกิจกรรมอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดใหมีบุคลากรอยูประจำ 
ในการอำนวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษาและจัดเตรียมยาและเวชภัณฑท่ีจำเปนในการปฐมพยาบาล
เบื้องตนแกผูมาใชบริการ ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใหบริการ ดานสุขภาพแกคณาจารยและบุคลากร ทุกฝายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริมการใหบริการดานสวัสดิการตาง ๆ ท้ังดานการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพอนามัยใหแก
นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย   
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5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย เจาหนาท่ี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  1.จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 

2.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย - 
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ คน 100 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. สามารถจัดโครงการไดตามแผนงานที่กำหนด ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   
   1. คาใชจายในการดำเนินงานในแตละไตรมาสไมเกินที่กำหนดไว รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
             1)  มีการพัฒนาระบบงานพยาบาลใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           1)  ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
     ผลลัพธ (Outcome)  
            1)  ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
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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) 

30
21

06
02

01
21

 

1. จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565-
30 กันยายน 2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ 2 ครั้ง ๆละ 35,000 บาท 
รวมเปนเงิน 70,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 
 

70,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 

30
21

06
02

02
21

 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศ.บป 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565-
30กันยายน 2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศ.บป 30,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

        

รวม 100,000 35,000.00 65,000.00 0.00 0.00 
รอยละการใชงานรายไตรมาส 100.00 35.00 65.00 0.00 0.00 

 
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. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา 
คณาจารย เจาหนาที่ เขารับบริการ 

คน 100.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา 
กศ.บป เขารับการปฐมนิเทศ 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา 
กศ.บป ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.)    
      รหัสโครงการ 6615000003 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑมาตรฐาน UI GreenMetric และ

พลิกฟนและพัฒนาองคกร สังคม ชุมชนทองถ่ิน ดวยหลักการความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูและสรางภูมิคุมกันรวมกันกับคนภายในสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความล้ำสมัย มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชนและสังคมท่ียั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart 
Mobility and University of Green Recovery) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66403 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด (Smart University) 
     ผลผลิต/โครงการ :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
     แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 
Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 

  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง ปญญาของแผนดิน  
มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
       เพ่ือใหสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  
จึงขอเสนอโครงการพัฒนาสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนการดำเนินการเพ่ือพัฒนา สงเสริม และ
บริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีความสำคัญตอการเรียนรูในยุคปจจุบัน และเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการ เพ่ือมุงสู
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พันฒนาหองสมุดดิจิทัลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส สรางนวัตกรรมการบริการใหมีความทันสมัย ในยุคไทยแลนด 4.0 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณคาทางวิชาการ และเปนประโยชนตอคณาจารย นักศึกษา 
บุคลากร บุคคลภายนอก หนวยงานราชการ/เอกชน และประชาชนท่ัวไป 

2.เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การศึกษาคนควาวิจัย และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

3. เพ่ือเปนศูนยกลางและแหลงรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย และทันสมัย  
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก หนวยงานราชการ/เอกชน และประชาชนท่ัวไป ***(ตอบตาม
การการแบงกลุมลูกคา ตามโครงรางองคกร)** 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือจัดหาหนังสือตำราวิชาการ  
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย - 
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนนิการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด กิจกรรม 1 
เชิงคาใชจาย   

   1. ดำเนินการภายในกรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร กิจกรรม 1 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
      ผลผลิต (Output)  
            มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน และความตองการของ
ผูใชบริการทุกประเภท 
      ผลกระทบ (Impact)  
            มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการ ทุกประเภท  
      ผลลัพธ (Outcome)  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน   
 

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) 

30
32

01
01

01
21

 

1. หนังสือตำรา
วิชาการ 
 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 
2565 - 30 
กันยายน 2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : หนังสือตำราวิชาการ 
จำนวน 30 รายการ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท  

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

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

รอยละการใชจายรายไตรมาส 100.00 33.33 33.33 33.33  

 
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. หนังสือตำราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนังสือตำรา
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

รายการ 10.00 10.00 10.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

      รหัสโครงการ 6615000009 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑมาตรฐาน UI GreenMetric และ

พลิกฟนและพัฒนาองคกร สังคม ชุมชนทองถ่ิน ดวยหลักการความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูและสรางภูมิคุมกันรวมกันกับคนภายในสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนมหาวทิยาลัยท่ีมีความล้ำสมัย มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชนและสังคมท่ียั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart 
Mobility and University of Green Recovery) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 
Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ในยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
ไดกำหนดเปาหมาย (Objective) ขอท่ี 4.2 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความล้ำสมัยมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและ
คำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชน และสังคมท่ียั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of 
Smart Mobility and University of Green Recovery) และขอ 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแผนงาน/โครงการสำคัญ (Project) ขอท่ี 4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 4.2 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดลอม และการจัดการเรียนการสอน
ท่ีทันสมัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4.4 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
และ 4.5 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ นั้น 
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  
มีพันธกิจในการจัดหาและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสภาพแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ยกระดับการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการในยุคดิจิทัลและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ไดทันทวงที            

ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทำการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเทคโนโลยีท่ีสำคัญ สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรและผู มีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังพัฒนางานประกันคุณภาพ  
และการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือพัฒนา
และขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสำเร็จ    
 
4. วัตถุประสงค 
 1. จัดหาและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสภาพแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และดานการเรียนการสอน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  1. ไมโครโฟนประชาสัมพันธ  

2. ไมโครโฟนมีสาย  
3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
4. ชั้นหนังสือสูง 2 ดาน 3 ชวง 
5. วัสด ุ
6. คาสาธารณูปโภค 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 6 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 6 
เชิงคาใชจาย   
   1. กิจกรรมดำเนินการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร กิจกรรม 6 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
      ผลผลิต (Output) 
            มหาวิทยาลัยมีวัสดุอุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเทคโนโลยีท่ีสำคัญ    สิ่งอำนวยความสะดวก
อ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย นักศึกษา คณาจารยบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีสนับสนนุ
การเรียนการสอนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสำเร็จ 
      ผลกระทบ (Impact)  
            มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการเรียนการสอน นักศึกษา 
บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
      ผลลัพธ (Outcome)  
            มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานท่ีบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไว 
 

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) 

30
21

06
03

01
31

 

1. ครุภัณฑ
ไมโครโฟน
ประชาสัมพันธ 
 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 
2565 - 30 
กันยายน 2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : คุณลักษณะ 
- เปนไมคโครโฟนแบบต้ังโตะ สื่อสารได 2 
ฝง  
- ใชเทคโนโลยีการสื่อสาร แบบ Duplex  
ราคาเครื่องละ 3500 บาท จำนวน 1 
เครื่อง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑไมโครโฟนประชาสัมพันธ 
ราคา 3500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปน
เงิน 3,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,500.00 บาท 

3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 
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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) 

02
10

60
30

23
1 

2. ไมโครโฟนไร
สายชนิดมือถือ 
 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 
2565 - 30 
กันยายน 2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : คุณลักษณะ  
- เปนไมโครโฟนแบบมือถือชนิด 
Dynamic 
- มุมรับเสียงแบบ Cardioid หรือดีกวา 
- ตอบสนองความถ่ีอยางนอยในชวง 50 - 
15,000 Hz หรือดีกวา 
 ราคา 6955 บาท จำนวน 2 ตัว เปน
จำนวนเงิน 13910 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13910 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ ราคา 
6955 จำนวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 
13,910.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 13,910.00 
บาท 

13,910.00 13,910.00 0.00 0.00 0.00 

30
21

06
03

03
31

 

3. เคร่ืองสแกน
ลายนิ้วมือ 
 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 
2565 - 30 
กันยายน 2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - จัดเก็บขอมูลดวยบัตร 
3,000 ใบ ลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
และ 
เหตุการณควบคุมการเขาใชงาน 
100,000 รายการ 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5000 
บาท  
- รองรับ Wiegand out (W26/W34) 
และ Wiegand in (W26/W34) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคา 5000 
จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 5,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 5,000.00 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

30
21
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31

 

4. ช้ันหนังสือ 
 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 
2565 - 30 
กันยายน 2566 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : คุณลักษณะ 
- ชั้นหนังสือหองสมุด 3 ตอน 
- ขนาด 2800(W)X493(D)X1965(H) 
ราคา 21186 บาท จำนวน 4 ชุด เปน
เงิน 84744 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84744 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ชั้นหนังสือ ราคา 21186 จำนวน 4 
ชุด รวมเปนเงิน 84,744.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 84,744.00 
บาท 

84,744.00 84,744.00 0.00 0.00 0.00 

30
21

06
03
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5. วัสดุ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 25 รายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84846 บาท 

84,846.00 24,846.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

30
21
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03

0
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6. คา
สาธารณูปโภค 
 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค จำนวน 
12 เดือน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8000บาท 

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

รวม 200,000 134,000.00  22,000.00   22,000.00   22,000.00  
รอยละการใชจายรายไตรมาส 100.00 67.00 11.00 11.00 11.00 



๓๒ 
 

 
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. ครุภัณฑไมโครโฟนประชาสัมพันธ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ
ไมโครโฟนประชาสัมพันธ 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมโครโฟนไรสาย
ชนิดมือถือ 

ตัว 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. ชั้นหนังสือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชั้นหนังสือ ชุด 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 
รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ รายการ 7.00 6.00 6.00 6.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาสาธารณูปโภค เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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