รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คานา
สถาบั นวิจัย และพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โดยจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการตามพันธกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในรูปแบบ
โครงการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้ระบุไว้
ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้ง 2 ประเภท คือ งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบแผ่นดิน) งบประมาณราย
จ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตุลาคม 2563

บทที่ 1
บทนา
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินการปฏิบัติงาน
ของโครงการ เพื่อให้ครบถ้วนตามระบบการบริหารงบประมาณและเป็นไปตามระเบียบ เกณฑ์และข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการติดตามและประเมินผล 1. สานักงบประมาณ ระเบียบว่าด้วย การบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบ การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้
จัดทารายงาน ดังนี้ (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด
ผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสานักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
วัตถุประสงค์การประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย
3. เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
4. เพื่อยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือล้มเหลวและมีผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
5. เพื่อนาผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหางานในด้านต่างๆ

บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณเพื่อรองรับการดาเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบแผ่นดิน) คือ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 2. งบประมาณเงินรายได้คือ ได้มาจากเงินค่าบารุงการศึกษาของ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เป็นงบประมาณ
ที่จัดสรรรายจ่ายเพื่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จากเงินที่เรียกเก็บจาก นักศึกษาภาคปกติ
ตารางที่ 2.1 สรุปงบประมาณและจานวนโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
แผนงบประมาณ

งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
รวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

บกศ.

บกศ.
(เพิ่มเติม)

เงินกอง
ทุนวิจัย
อววน.

เงิน
อุดหนุน
ภายนอก
(วช.)
1,703,000 3,911,000 550,000

3,440,540
222,500
3,440,540

222,500

1,703,000 3,911,000

รวมทั้งสิ้น

6,164,000
3,440,540
222,500

550,000 9,827,040

ตารางที่ 2.2 สรุปงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ
งบบารุงการศึกษา
โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม
งบบารุงการศึกษา (เพิ่มเติม)
โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research
Expo)
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการจัดทาวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนานักวิจัย
รวม
งบประมาณแผ่นดิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง)
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น

จานวนเงิน
200,000
22,500
222,500
150,000
30,000
600,000
178,000
25,000
120,000
600,000
1,703,000
109,630
100,000
985,470
750,000
820,000

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

325,440

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ 1 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

350,000

รวม

3,440,540

โครงการ
เงินกองทุนวิจัย อววน.
โครงการวิจัยและนวัตกรรม

จานวนเงิน
3,911,000

รวม

3,911,000

เงินอุดหนุนภายนอก (วช.)
โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัย
และการพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ”

550,000

รวม

550,000

บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรม
1. การจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัย
งานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงาน
นิทรรศการ
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
1. มีการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

โครงการจัดทาวารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

1. จานวนห้องหน่วยจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
2. จานวนการสนับสนุน MOU
3. การขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
1. ต้นฉบับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา

1. จานวนครั้งที่จัดประชุม
2. จานวนโครงการวิจัยทีผ่ ่านการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

1 ครั้ง
ร้อยละ 80

บกศ.
(เพิ่มเติม)

3 ประเภท

บกศ.
(เพิ่มเติม)
บกศ.
(เพิ่มเติม)

1 ห้อง
1 MOU
10 โครงการ
3 ฉบับ

บกศ.
(เพิ่มเติม)

ร้อยละ 90

2 ครั้ง
20 โครงการ

บกศ.
(เพิ่มเติม)

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
1 ครั้ง
ร้อยละ 87

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ


3 ประเภท



1 ห้อง



6 MOU
11 โครงการ




3 ฉบับ



ร้อยละ 100



2 ครั้ง
23 โครงการ




โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

150 คน

โครงการพัฒนานักวิจัย

จานวนกลุ่มเป้าหมาย

40 คน/โครงการ

โครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2563

จานวนโครงการวิจยั

4 โครงการ

โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัยและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ”

งานวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน

1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ชุมชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ
2. สื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษา

แหล่ง
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ตามตัวชี้วัด
บกศ.
255 คน
(เพิ่มเติม)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ


บกศ.
(เพิ่มเติม)
เงินกองทุน
วิจัย
อววน.

43 คน / โครงการ



4 โครงการ



100

เงินกองทุน
วิจัย
ววน.

N/A

30 คน
2 ชิ้นงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน

60 คน
2 ชิ้นงาน


เนื่องจาก
ยังไม่หมด
สัญญาซึ่ง
สัญญาจะ
หมดใน
เดือน
กุมภาพันธ์
2564



โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 1. กิจกรรม โครงการบริหารจัดการ โครงการ
ให้กับคนในชุมชนฐานราก
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก
2. หน่วยงาน (ภายใน) เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก
3. จานวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุม่ เป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึ้น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
1. จานวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชน
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
จักสาน จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พื้นที่เป้าหมาย 2. จานวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วม
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ) โครงการ
3. จานวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

ค่าเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

5 กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
5 กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ


6 หน่วยงาน

6 หน่วยงาน



15 ครัวเรือน

17 ครัวเรือน



ร้อยละ 10

12.80



2 ผลิตภัณฑ์



200 คน

300 คน



20 คน
20 คน

20 คน
20 คน




2 ผลิตภัณฑ์

งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมี
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัด
ระเบียบวินยั เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ พระนครศรีอยุธยา
ผู้อื่น
2. จานวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดอ่างทอง
3. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อม
นาพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่
การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ตัวชี้วัด สงป.
4. จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมคิดร่วมทาระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นาชุมชน
และประชาชน ตัวชี้วัด สงป.
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
1. จานวนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนที่
ได้รับการยกระดับคุณภาพ
2. จานวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ
3. จานวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จของโครงการ

ค่าเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

5 ตาบล
5 ตาบล
110 คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

4 กิจกรรม

2 ผลิตภัณฑ์
50 คน
20 คน
8 กิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
7 ตาบล
6 ตาบล
1,800 คน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ




4 กิจกรรม



2 ผลิตภัณฑ์



50 คน
20 คน
8 กิจกรรม





โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
1. จานวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนที่
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน ได้รับการยกระดับคุณภาพ
2. จานวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ
3. จานวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จของโครงการ

ค่าเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

2 ผลิตภัณฑ์

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
2 ผลิตภัณฑ์

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ


100 คน

110 คน



30 คน
12 กิจกรรม

30 คน
12 กิจกรรม




120

งบประมาณ
แผ่นดิน

123



โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจยั และพัฒนา 1. ร้อยละของผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ 85

บารุง
การศึกษา

88



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัย 1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนา

8 คน

บารุง
การศึกษา

8

โครงการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ



