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ค าน า 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมหลัก ส่วนที่ 5 การ
น าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่มีความส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดย
แบ่งเนื้อหาของแผนออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมหลัก ส่วนที่ 5 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6      
การติดตามและประเมินผล 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย  
2) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3)  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
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ส่วนที่ 2  
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ข้อกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจน
นโยบายการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ ดังนี้  

2.1  ข้อกฎหมาย 
2.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ

ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
มาตรา ๑๖  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม

มาตรา ๑๓ 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติง านให้
บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบป ระมาณ
ส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
2.2.1 นโยบายรัฐบาล  

  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชี วิต 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
              รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุ ณธรรม
ควบคู่กัน ดังนี้  

1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา  

และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมใน การ

ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้าง

งานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน 
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี  

5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  
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2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
1) ความม่ันคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ 1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ 4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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2.3 ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา 

คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้ น าด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔ 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 

        มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชา การแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
        มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้

คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ

ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ

ชั้นสูง 
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ์ 

มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
ค่านิยม 

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  11 ข้อ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
4) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ                                                                                
5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเ รียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
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7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  พัฒนา
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 
10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

นโยบายบริหารงานของอธิการบดี  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 12 ข้อ ดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้น าสังคมในทิศทางท่ีถูกต้อง 
2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
4) ส่งเสริมการสืบสาน ท านุบ ารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 
6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
7) เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 
8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่

พ่ึงพาให้ท้องถิ่น 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน้อมน ามาสู่การปฏิบัติ 
10) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
11) สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
12) ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 
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ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ขอ งตน ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย     
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.4 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือให้การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
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รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามพั นธกิจที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ จึงก าหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประกอบด้วยนโยบาย จ านวน 9 ข้อ หลั กการส าคัญ จ านวน      
2 ข้อ และแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
นโยบาย 

1. ใหจ้ัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและข้อก าหนดที่ส าคัญ โดยหน่วยงานต้องด าเนินภารกิจที่มคีวามสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พศ 2560 - 2579)  แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณ ค านึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อนักศึกษา
และประชาชนโดยตรง 

2. ให้จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ที่มีการบูรณาการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (Funtion)  มิติบูรณาการ (Agenda) และมิติพ้ืนที่ (Area)  ภายใต้กรอบการจัดท าแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
ภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ระหว่างคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ให้ทบทวนการด าเนินภารกิจในปีที่ผ่านมา  โดยหน่วยงานต้องน าผลการประเมินแผนงาน/โครงการของปีที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของ
หน่วยงานในรอบ 9 เดือน มาพิจารณาเพ่ือทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่มีผลการประเมินหรือมีความส าคัญในระดับต่ า หมดความ
จ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนในระดับต่างๆ เพื่อน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินภารกิจที่มีความส าคัญในระดับสูงมีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความ
พร้อม ส่วนภารกิจที่ด าเนินการต่อเนื่องให้มีการพัฒนาต่อยอดการด าเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 4. ให้จัดล าดับความส าคัญ/จ าเป็นเร่งด่วน และความพร้อมการด าเนินงาน โดยหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์มากกว่าแผนงานพ้ืนฐาน 
พร้อมพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วน ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมการด าเนินงานทุกด้าน ก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจ า เป็นและวงเงิน
งบประมาณท่ีมีอยู่  

 
 

9



5. การด าเนินภารกิจให้หน่วยงานพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณเงินรายได้ และแหล่งเงินอ่ืนของหน่วยงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินภารกิจของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการด าเนินงาน โดยการด าเนินภารกิจ แผนงาน/โครงการต้องยึดหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันโดยเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 

7. ให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องก าหนดแผนการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ (แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) 
ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยการใช้งบประมาณตามภารกิจต้องมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า การด าเนินงานค านึงถึงความประหยัด ซึ่งยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ 

8. ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีเป้าหมายหลักใน
การให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ     

9. ให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคลากรสมรรถนะสูงเพ่ิมข้ึน    

หลักการส าคัญ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องมีหลักส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้ 

1) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
      การจัดท างบประมาณต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ส่วนการใช้จ่ าย

งบประมาณ หน่วยงานต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่กี่ยงข้อง มีการเปิดเผยข้อ มูลค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ 
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2) หลักการมีส่วนร่วม 
 การด าเนินแผนงาน/โครงการ ต้องมีกระบวนการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เพ่ือให้มีการจัดท า

แผนงาน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจนเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาล และนโยบายการจัดท างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการกับงบประมาณที่ ใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยจ าแนกวงเงินงบประมาณและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1) แผนงานยุทธศาสตร์       : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2) แผนงานพื้นฐาน           : แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 
3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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2.5 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมาณการ

รายรับ ค่าสาธารณูปโภค งบด าเนินงาน รวม
100% 10% 70% 80%

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
         412,399,400          412,399,400

145,635,000         28,879,000         14,561,900        102,194,100         116,756,000         116,756,000         
107,493,000         21,499,000         10,748,400         75,245,600           85,994,000           85,994,000           

2.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 86,010,000             17,202,000          8,601,000            60,207,000             68,808,000             68,808,000             

2.1.2 นักศึกษาเข้าพักหอพักอู่ทอง 2,437,000               487,000               243,700               1,706,300               1,950,000               1,950,000               

2.1.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 10,236,000             2,047,000            1,023,600            7,165,400               8,189,000               8,189,000               

2.1.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 5,943,000               1,189,000            594,000               4,160,000               4,754,000               4,754,000               

2.1.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 2,867,000               574,000               286,100               2,006,900               2,293,000               2,293,000               
12,783,000           2,557,000           1,278,000           8,948,000             10,226,000           10,226,000           

2.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 12,783,000             2,557,000            1,278,000            8,948,000               10,226,000             10,226,000             
3,039,000             608,000             303,700             2,127,300             2,431,000             2,431,000             

2.3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 3,039,000               608,000               303,700               2,127,300               2,431,000               2,431,000               
9,899,000             1,980,000           989,900             6,929,100             7,919,000             7,919,000             

2.4.1 ค่าบ ารุงสถานท่ีในการจัดจ าหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย (เสาร์ - อาทิตย์) 7,865,000               1,573,000            786,500               5,505,500               6,292,000               6,292,000               

2.4.2 ค่าบ ารุงสถานท่ีในการจัดจ าหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย (ซุ้มสินค้า) 1,674,000               335,000               167,400               1,171,600               1,339,000               1,339,000               

2.4.3 ค่าบ ารุงสถานท่ีในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 360,000                 72,000                 36,000                 252,000                 288,000                 288,000                 
2,500,000             250,000             250,000             2,000,000             2,250,000             2,250,000             

2.5.1 การให้บริการท่ีพัก/สถานท่ี 2,500,000               250,000               250,000               2,000,000               2,250,000               2,250,000               
5,952,000             1,191,000          595,000             4,166,000             4,761,000             4,761,000             

2.6.1 รายได้จากศูนย์หนังสือ 5,952,000               1,191,000            595,000               4,166,000               4,761,000               4,761,000               
3,969,000             794,000             396,900             2,778,100             3,175,000             3,175,000             

2.7.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 3,969,000               794,000               396,900               2,778,100               3,175,000               3,175,000               
558,034,400         28,879,000         14,561,900        102,194,100         116,756,000         529,155,400         

กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประเภทงบประมาณ/แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ส ารองจ่าย

20%

งบประมาณรายจ่าย

วงเงินงบประมาณ
รายจ่าย

1. งบ แผ่นดิน
2. งบ รายได้
 2.1 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)

 2.2 งบการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) 

 2.3 งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)

 2.7 งบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

รวม

 2.4 งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ

 2.5 งบเงินรายได้จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

 2.6 เงินรายได้จากศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
3.1 สรุปภาพรวมโครงการหลัก ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 

มิติยุทธศาสตร์/แผนงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 
มิติแหล่งเงิน 

 งบประมาณแผ่นดิน 

 งบบ ารุงการศึกษา 

 งบ กศ.บป. 

 งบบัณฑิตศึกษา 

 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) 

 งบบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) 

 งบรายได้อ่ืน ๆ 
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งบแผ่นดิน งบบ ำรุงกำรศึกษำ งบ กศ.บป. งบบัณฑิตศึกษำ งบบ ำรุงกำรศึกษำ 
(เพ่ิมเติม)

งบบัณฑิตศึกษำ 
(เพ่ิมเติม)

งบรำยได้อ่ืน
(2.4 - 2.7)

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาท้องถ่ิน

6 12,664,650            446,250                 -                      13,000              -                        -                      -                      6        13,123,900           9.84          2.40

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

5 15,550,650            2,262,860              -                      -                    -                        -                      -                      5        17,813,510           8.20          3.26

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

26 19,909,020            13,134,282            372,992              1,204,350         9,193,800             1,348,500          -                      26     45,162,944           42.62       8.28

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

17 136,834,880          39,277,352            9,853,008           830,850            5,739,000             262,700             -                      17      192,797,790         27.87        35.33

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 227,440,200          28,295,200            -                      382,800            -                        -                      -                      2       256,118,200         3.28          46.93

แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 1 -                          2,578,056              -                      -                    -                        -                      1,005,500           1        3,583,556             1.64          0.66

แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 4 -                          -                         -                      -                    -                        -                      17,099,500         4        17,099,500           6.56          3.13

รวม 61 412,399,400         85,994,000          10,226,000        2,431,000        14,932,800          1,611,200         18,105,000        61      545,699,400         100.00      100.00

กรอบวงเงินงบแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 75.57 รำยกำรงบรำยได้อ่ืน ๆ 18,105,000           
กรอบวงเงินงบ บกศ. คิดเป็นร้อยละ 15.76  2.4 งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ 7,919,000               

กรอบวงเงินงบ กศ.บป. คิดเป็นร้อยละ 1.87  2.5 งบเงินรายได้จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 2,250,000               
กรอบวงเงินงบบัณฑิตศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 0.45  2.6 เงินรายได้จากศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4,761,000               

กรอบวงเงินงบรำยได้อ่ืน ๆ (2.4- 2.7) คิดเป็นร้อยละ 3.32  2.7 งบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,175,000               
รวมงบประมำณตำมกรอบวงเงิน
วงเงินอนุมัติงบ บกศ. (เพ่ิมเติม) คิดเป็นร้อยละ 2.74

วงเงินอนุมัติงบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม) คิดเป็นร้อยละ 0.30
รวมวงเงินอนุมัติเพ่ิมเติม

รวมงบประมำณทุกวงเงิน คิดเป็นร้อยละ 100.00545,699,400                       

18,105,000                              
529,155,400                            

16,544,000                              

412,399,400                            
85,994,000                              
10,226,000                              

2,431,000                                

14,932,800                              
1,611,200                                

สรุปภำพรวมโครงกำรหลัก ตำมมิติยุทธศำสตร์และแหล่งเงิน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
จ ำนวน

โครงกำรหลัก

แหล่งเงิน
รวม คิดเป็นร้อยละ
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3.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี งปม. พ.ศ. 2562 
1.1 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยน าศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

1.2 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

1.3 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

1.4 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

1.5 ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

1.6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

KPI104 จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 5 ชุมชน 

KPI105 จ านวนผลิตภัณฑ์ชมุชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า อย่างน้อย 1 ระดับ 5 ผลิตภัณฑ์ 

KPI106 รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/กิจกรรม 

KPI110 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม  3,650 คน 

KPI111 ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 85 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (1.1) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 62101 
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

62103 , 62105 , 62106 , 62107 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (1.1)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน             32,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           155,550 2
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        5,842,250 5
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62103 โครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมพันธกิจ
มหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำท้องถ่ินและสังคม

             155,550 สวพ. KPI103 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมจ ำนวนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรฯ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดได้  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30)

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

62101 โครงกำรสืบสำนโครงกำรตำม
พระรำชด ำริและน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืน

               32,000 KPI101 ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้  
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30)

สวพ.

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

(บาท)

62105 โครงกำรยกระดับและพัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชน สินค้ำชุมชน OTOP

          5,842,250 ควจ. KPI104 จ ำนวนชุมชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
(5 ชุมชน)
KPI105 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับกำร
พัฒนำมูลค่ำ อย่ำงน้อย 1 ระดับ (5 ผลิตภัณฑ์)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (1.1)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลักโครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

งบแผ่นดิน        3,731,500 26
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        2,325,900 13
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 12,087,200       บาท

62107 โครงกำรส่งเสริม ควำมรักสำมัคคี 
ควำมมีระเบียบวินัย เข้ำใจสิทธิหน้ำท่ีของ
ตนเองและผู้อ่ืน

          2,325,900 คมส. KPI107 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
(ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร/กิจกรรม)
KPI108 ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร/กิจกรรม (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

62106 โครงกำรแก้ไขควำมยำกจนของ
ประชำชนในชนบท

          3,731,500 สวพ. KPI104 จ ำนวนชุมชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
(5 ชุมชน)
KPI106 รำยได้ของชุมชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (1.2) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

62108 
1.7 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 

ผ.0๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผ.013 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (1.2)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน           733,000 6
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           290,700 3
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ             13,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 1,036,700         บาท

62108 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

          1,036,700 สอศ. KPI109 จ ำนวนผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชำติ
(27 โครงกำร/กิจกรรม)
KPI110 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม (3,650 คน)
KPI111 ร้อยละของกำรรับรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ไทยของกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ 85)
KPI112 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
 (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี งปม. พ.ศ. 2562 
2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 

2.2 ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น  ร้อยละ 20 

2.3 ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง โรงเรียน ร้อยละ 20 

2.4 ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 20 
2.5 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
แตล่ะวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 
 

2.6 ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 
 
ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์   20 โรงเรียน 

KPI205 นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 

KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  20 โรงเรียน 

KPI208 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 85 
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ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

KPI209 ผลสัมฤทธิข์องนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่านสูงขึน้  ร้อยละ 85 

KPI210 จ านวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ  1,189 คน 

KPI211 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน  ร้อยละ 100 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (2.1) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
2.1 ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 62202 , 62203 , 62205 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (2.1)

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน        3,000,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        2,639,850 16
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        2,000,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 7,639,850         บาท

62203 โครงกำรมหำวิทยำลัยพ่ีเล้ียงโรงเรียน
ในท้องถ่ินตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย

          2,639,850 คคศ. KPI204 จ ำนวนโรงเรียนในท้องถ่ินท่ีมีกำรน ำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์  (20 
โรงเรียน)
KPI205 นักเรียนในท้องถ่ินท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมี
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ัน
พ้ืนฐำน (O-Net) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ
 50 ข้ึนไป (ร้อยละ 60)

62205 โครงกำรอ่ำนออกเขียนได้เพ่ือสร้ำง
เสริมสุขภำวะส ำหรับนักเรียน

          2,000,000 คคศ. KPI207 จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
(20 โรงเรียน)
KPI208 นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถอ่ำน
ออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85)
KPI209 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมี
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนสูงข้ึน (ร้อย
ละ 85)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62202 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

          3,000,000 คคศ. KPI201 บัณฑิตครูท่ีได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนใน
ท้องถ่ิน (ร้อยละ 20)
KPI202 ร้อยละของครูท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้
และทักษะเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 60)
KPI203 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเข้ำรับ
กำรพัฒนำมีควำมรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน
(ร้อยละ 60)

25



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (2.2) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 62206 , 62207 

 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.031 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (2.2)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน        6,787,900 3
งบบ ำรุงกำรศึกษำ        2,262,860 3
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        1,122,900 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 10,173,660       บาท

62207 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ           1,122,900 คคศ. KPI212 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อ
กำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62206 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน

          9,050,760 คคศ. KPI210 จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับสนับสนุนตำม
โครงกำร (1,189 คน)
KPI211 ผู้เรียนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้รับกำร
อุดหนุนและกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรท่ี
ได้รับกำรสนับสนุน (ร้อยละ 100)

27



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี งปม. พ.ศ. 2562 
3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

3.2 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร 

3.4 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 

3.5 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 

3.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 

3.7 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 

3.8 ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 10 

3.9 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 

3.10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ 85 

3.11 ร้อยละของอาจารย์ท าวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ 50 

3.12 ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ร้อยละ 50 

3.13 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
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ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

KPI305 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 154 คน 

KPI306 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 263 คน 

KPI307 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1,101 คน 

KPI308 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร้อยละ 80 

KPI309 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละ 85 

KPI310 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 1,086 คน 

KPI311 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ด้านสังคมศาสตร์) 1,377  คน 

KPI312 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้านสังคมศาสตร์) 5,773 คน 

KPI313 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) ร้อยละ 80 

KPI314 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์  ร้อยละ 85 

KPI335 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   1,400 คน 

KPI336 บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

KPI337 จ านวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  (4 โครงการ) 

KPI338 ร้อยละผลการวิจัยที่น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือน าไปใช้ประโยชน์
ทางด้านสังคม ชุมชน  

ร้อยละ 60 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (3.1) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 62302 

 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.1)

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน        1,500,000 4
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 1,500,000         บาท

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62302 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

          1,500,000 สอศ. KPI302 จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
(2 พ้ืนท่ี)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (3.2) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 62303 

 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.2)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน        2,482,650 7
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 2,482,650         บาท

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62303 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพและส่ิงแวดล้อม

          2,482,650 ควท. KPI303 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถ่ิน (ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร/กิจกรรม)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (3.3) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและท้องถิ่น 

62305 , 62306 , 62308 , 62309 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.3)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน        1,308,320 12
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           761,888 8
งบ กศ.บป.           174,856 1
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)

งบรำยได้อ่ืน ๆ

งบแผ่นดิน        1,570,887 15
งบบ ำรุงกำรศึกษำ        2,969,311 11
งบ กศ.บป.             58,661 1
งบบัณฑิตศึกษำ        1,160,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)        1,348,500 1

งบรำยได้อ่ืน ๆ

งบแผ่นดิน             37,463 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62306 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
และกำรผลิตบัณฑิตด้ำนสังคมศำสตร์

          7,107,359 คคศ.
คมส.
ควจ.

KPI310 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (1,086 คน)
KPI311 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (1,377  คน)
KPI312 จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (5,773 คน)
KPI313 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือศึกษำต่อ
ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ร้อย
ละ 80)
KPI314 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนสังคมศำสตร์ 
(ร้อยละ 85)

62308 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร                37,463 สนอ. KPI316 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ปรับปรุง (ร้อยละ 30)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62305 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
และกำรผลิตบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

          2,245,064 ควท. KPI305 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (154 คน)
KPI306 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (263 คน)
KPI307 จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (1,101 คน)
KPI308 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือศึกษำต่อ
ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ร้อย
ละ 80)
KPI309 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.3)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน        1,775,350 3
งบบ ำรุงกำรศึกษำ        1,443,010 5
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 12,608,246       บาท

62309 โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

          3,218,360 สนอ. KPI317 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)
KPI318 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
คณะ สถำบัน/ส ำนัก และมหำวิทยำลัย อยู่ในระดับดี
 (ร้อยละ 80)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (3.4) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 62310 - 62316 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.4)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน             22,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           434,100 2
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน           306,150 3
งบบ ำรุงกำรศึกษำ        1,307,650 25
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ             24,350 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           180,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62311 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
(ด้ำนสังคมศำสตร์)

          1,638,150 สนอ. KPI321 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร 
(ไม่น้อยกว่ำ 8 โครงกำร/กิจกรรม)
KPI320 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)

62312 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตบุคลำกร

             180,000 สนอ. KPI322 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตบุคลำกร (ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร/กิจกรรม)
KPI323 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อ
กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62310 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
(ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)

             456,100 สนอ. KPI319 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร 
(ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร/กิจกรรม)
KPI320 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.4)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ        3,075,400 2
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)             72,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           718,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)        2,000,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62314 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่งสูงข้ึนของบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร

             718,000 สนอ. KPI326 จ ำนวนบุคลำกรของบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำรท่ีได้รับกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งสูงข้ึน (ไม่น้อยกว่ำ
 2 คน)

62315 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
(กองทุนพัฒนำบุคลำกร)

          2,000,000 สนอ. KPI327 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 
(ร้อยละ 40)
KPI328 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ
คุณวุฒิกำรศึกษำ (ร้อยละ 2)

62313 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำย
วิชำกำร

          3,147,400 สนอ. KPI324 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ร้อยละ 30)
KPI325 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนวิชำกำรของ
คณำจำรย์ประจ ำท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. (ร้อยละ 70)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.4)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)           480,000 1
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 8,619,650         บาท

62316 โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร

             480,000 สนอ. KPI329 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (3.5) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 62317 - 62323 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.5)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน           142,960 2
งบบ ำรุงกำรศึกษำ             84,540 3
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน           530,700 7
งบบ ำรุงกำรศึกษำ             92,960 5
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน           411,390 12
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           346,950 10
งบ กศ.บป.             60,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62318 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)

             623,660 ควท. KPI309 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
KPI331 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) (1 โครงกำร)

62319 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
(ด้ำนสังคมศำสตร์)

             818,340 คคศ.
คมส.
ควจ.

KPI314 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำน
สังคมศำสตร์ (ร้อยละ 85)
KPI332 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (4 โครงกำร)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62317 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
(ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)

             227,500 ควท. KPI309 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
KPI330 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี) (1 โครงกำร)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.5)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน             57,300 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           381,300 2
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           300,000 1
งบ กศ.บป.             79,475 1
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ        1,488,173 9
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)        1,714,150 2
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62321 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำนักศึกษำ

             379,475 สนอ. KPI309 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)
KPI314 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำน
สังคมศำสตร์ (ร้อยละ 85)

62322 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมอัต
ลักษณ์มหำวิทยำลัย

          3,202,323 สนอ. KPI334 ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ (ระดับ 5)

62320 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(ด้ำนสังคมศำสตร์)

             438,600 คคศ.
คมส.
ควจ.

KPI314 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำน
สังคมศำสตร์ (ร้อยละ 85)
KPI333 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (4 
โครงกำร)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.5)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน        6,000,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 11,689,898       บาท

62323 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับ
นักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

          6,000,000 ศศน. KPI335 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร  
(1,400 คน)
KPI336 บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มำกกว่ำ 500
 คะแนน หรือ B2 (CEFR)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (3.6) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 62324 - 62329 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ผ.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ.401 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.6)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน        1,486,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           145,600 1
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           303,400 2
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ             20,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           599,650 7
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

แหล่งงบประมาณ
โครงการหลัก ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

สวพ. KPI340 มีระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม (ไม่น้อยกว่ำ 1 ระบบ)
KPI341 มีคลินิกวิจัย 1 แห่ง
KPI342 มีเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยเพ่ิมข้ึน อย่ำงน้อย 
1 เครือข่ำย

(บาท)
62324 โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
กำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม
(4 โครงกำร)

          1,486,000 สวพ. KPI337 จ ำนวนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
กำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม (4 โครงกำร)
KPI338 ร้อยละผลกำรวิจัยท่ีน ำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐ
 หรือภำคเอกชน หรือน ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำน
สังคม ชุมชน (ร้อยละ 60)

62325 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยตำมศำสตร์
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน

             145,600 คณะ/สถำบัน KPI339 ร้อยละของผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมท่ี
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5)

62326 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

             923,050
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (3.6)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
โครงการหลัก ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           430,000 2
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)        3,000,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        2,277,850 12
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 8,262,500         บาท

62329 โครงกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรบริกำรวิชำกำร งำนวิจัยและท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

          2,277,850 สวพ. KPI347 ร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำร งำนวิจัย 
และงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดได้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 65)

62327 โครงกำรพัฒนำนักวิจัย              430,000 สวพ. KPI343 ร้อยละของจ ำนวนนักวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน
(ร้อยละ 20)

62328 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม
(กองทุนวิจัย)

          3,000,000 สวพ. KPI344 งบประมำณกองทุนวิจัยเพ่ิมข้ึน
(ร้อยละ 2)
KPI345 ร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของท้องถ่ิน (ร้อยละ 50)
KPI346 ร้อยละของผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมท่ี
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30)
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี งปม. พ.ศ. 2562 
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 

4.3 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

4.4 จ านวนระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ/
ฐาน  

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

- - 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (4.1) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน 62401 - 62410 

 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (4.1)

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน           700,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ             27,600 1
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)        1,400,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน      91,739,600 2
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           725,800 1
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ        1,260,885 4
งบ กศ.บป.           174,352 2
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           253,000 2
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62402 โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซม
อำคำรสถำนท่ี

        92,465,400 ทุกหน่วยงำน KPI401 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
บุคลำกรท่ีมีต่อบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ภำยในมหำวิทยำลัย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

62403 โครงกำรจัดหำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

          1,688,237 ทุกหน่วยงำน KPI401 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
บุคลำกรท่ีมีต่อบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ภำยในมหำวิทยำลัย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62401 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำร
เป็น Green University

          2,127,600 สนอ. KPI401 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
บุคลำกรท่ีมีต่อบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ภำยในมหำวิทยำลัย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (4.1)

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน        6,916,400 2
งบบ ำรุงกำรศึกษำ             31,200 1
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน      22,190,200 7
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           871,300 4
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน             63,740 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62407 โครงกำรพัฒนำระบบงำนรักษำควำม
ปลอดภัย

               63,740 สนอ. KPI401 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
บุคลำกรท่ีมีต่อบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ภำยในมหำวิทยำลัย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

62405 โครงกำรจัดหำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ทำงกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์)

        23,061,500 คคศ.
คมส.
ควจ.

KPI401 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
บุคลำกรท่ีมีต่อบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ภำยในมหำวิทยำลัย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

62404 โครงกำรจัดหำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ทำงกำรศึกษำ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)

          6,947,600 ควท. KPI401 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
บุคลำกรท่ีมีต่อบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ภำยในมหำวิทยำลัย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (4.1)

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน        2,600,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        3,000,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        1,000,000 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 132,954,077     บาท

62410 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

          1,000,000 ควท. KPI403 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบกำรจัดกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย (5,000 คน : เดือน)
KPI404 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ร้อย
ละ 80)

62408 โครงกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

          2,600,000 สวท. KPI403 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบกำรจัดกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย (5,000 คน : เดือน)
KPI404 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ร้อย
ละ 80)

62409 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ           3,000,000 KPI403 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบกำรจัดกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย (5,000 คน : เดือน)
KPI404 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ร้อย
ละ 80)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (4.2) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 62411 - 62415 

 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (4.2)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน        1,299,020 5
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน        7,003,420 4
งบบ ำรุงกำรศึกษำ      19,584,668 12
งบ กศ.บป.           480,434 3
งบบัณฑิตศึกษำ           830,850 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           707,000 4
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)           262,700 1
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน           267,965 2
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.        8,530,600 1
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

62412 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (ด้ำนสังคมศำสตร์)

        28,869,072 ทุกหน่วยงำน KPI405 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อ
บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน       
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

62413 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)

          8,798,565 ควท. KPI406 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อ
บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62411 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)

          1,299,020 ควท. KPI405 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อ
บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน       
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (4.2)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)

งบแผ่นดิน           322,500 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ      16,257,934 8
งบ กศ.บป.           667,622 3
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           195,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 56,409,713       บาท

62415 โครงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ

             195,000 สนอ. KPI407 ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)

62414 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน (ด้ำนสังคมศำสตร์)

        17,248,056 ทุกหน่วยงำน KPI406 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อ
บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (4.3) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 62416 

 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (4.3)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)        1,971,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 1,971,000     บาท

62416 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำร
เป็น Smart University

      1,971,000 สวท. KPI408 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)
KPI409 จ ำนวนระบบงำน/ฐำนข้อมูลเพ่ือกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจหลัก
(ไม่น้อยกว่ำ 4 ระบบ)
KPI410 จ ำนวนผู้ใช้ระบบงำนแต่ละระบบ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (4.4) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 62417 

 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (4.4)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ           250,000 1
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           636,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 886,000        บาท

62417 โครงกำรพัฒนำภำพลักษณ์และ
ส่ือสำรองค์กร

        886,000 ทุกหน่วยงำน KPI411 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)
KPI412 ร้อยละของหน่วยงำนท่ีเข้ำมำร่วมจัด
กิจกรรมกับมหำวิทยำลัยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5)
KPI413 ร้อยละในกำรรับรู้ข่ำวสำรของบุคลำกร
ภำยใน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (4.5) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
4.5 สร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 62418 

 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (4.5)
วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)           577,000 1
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 577,000        บาท

62418 โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรบริหำรจัดกำร

        577,000 ทุกหน่วยงำน KPI414 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรหรือกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5)

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ผ.201 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน    227,440,200 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ      28,295,200 4
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ           382,800 1
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณ 256,118,200   บาท .

62H02 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ      28,678,000 คคศ.
สนอ.
สคบ.

-

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62H01 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

   227,440,200 สนอ. -
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แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.5 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ผ.501 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ        2,578,056 1
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ        1,005,500 1

รวมเงินงบประมาณ 3,583,556     บาท .

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62M01 โครงกำรบริหำรและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำกรณี
ฉุกเฉินหรือจ ำเป็น

      3,583,556 สนอ. -
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แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ 
 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ ผ.601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ 6,913,500       3
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ 2,250,000       1
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ 4,761,000       1

62O02 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฝึก
ปฏิบัติกำรวิชำชีพธุรกิจ (อำคำรสวนหลวง)

         2,250,000 ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติกำร

วิชำชีพธุรกิจ 
(อำคำรสวน

หลวง)

-

62O03 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์หนังสือ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

         4,761,000 ศูนย์หนังสือ -

โครงการหลัก
แหล่งงบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก
(บาท)

62O01 โครงกำรบริหำรเงินรำยได้จำก
ทรัพย์สินและผลประโยชน์จำกท่ีรำชพัสดุ

         6,913,500 สนอ. -
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

วงเงินงบประมาณ จ านวน ผู้รับผิดชอบ

(บาท) กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
โครงการหลัก

แหล่งงบประมาณ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก

(บาท)
งบแผ่นดิน
งบบ ำรุงกำรศึกษำ
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษำ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบบัณฑิตศึกษำ (เพ่ิมเติม)
งบรำยได้อ่ืน ๆ 3,175,000       1

รวมเงินงบประมาณ 17,099,500      บาท

 

62O04 โครงกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน          3,175,000 สนอ. -
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 

รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน
62101 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 32,000 

1   - 6217000010 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 32,000 งบแผ่นดิน สอศ.
62103 โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสังคม 155,550 

1   - 6206000018 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35,550 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
2   - 6215000006 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ 120,000 งบบ ารุงการศึกษา สวท.

62105 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP 5,842,250 
1  - 6207000059 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP 3,297,300 งบแผ่นดิน ควจ.
2  - 6208000058 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยและได้มาตรฐานส าหรับ

                      ผู้บริโภค และหรือมาตรฐานผลืตภัณฑ์ชุมชน และน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
1,000,000 งบแผ่นดิน ควท.

3  - 6206000041 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษและเชือกกล้วยชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 180,250 งบแผ่นดิน คมส.
4  - 6208000066 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดสู่เชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมแบบฝังตัวกับ

                          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
                          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

718,700 งบแผ่นดิน ควท.

5  - 6208000067 โครงการบูรณาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และหลักการเศรษฐนิเวศเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
                           ชุมชน (OTOP) อย่างย่ังยืน

646,000 งบแผ่นดิน ควท.

62106 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท 3,731,500 
1  - 6216000048 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล

                           (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา)
100,000 งบแผ่นดิน สวพ.

2  - 6216000049 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่ 150,000 งบแผ่นดิน สวพ.
3  - 6216000047 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่) 75,000 งบแผ่นดิน สวพ.
4  - 6216000050 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด(ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
 100,000 งบแผ่นดิน สวพ.

รหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
5  - 6216000051 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล 100,000 งบแผ่นดิน สวพ.
6  - 6216000059 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากหวาย 100,000 งบแผ่นดิน สวพ.

7  - 6216000052 โครงการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง (ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา) 80,000 งบแผ่นดิน สวพ.
8  - 6216000053 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ์จาก

                           ผักตบชวา)
75,000 งบแผ่นดิน สวพ.

9  - 6216000054 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล 100,000 งบแผ่นดิน สวพ.
10  - 6216000055 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด(ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 100,000 งบแผ่นดิน สวพ.
11  - 6216000056 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง) 100,000 งบแผ่นดิน สวพ.
12  - 6216000057 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด(ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วย 100,000 งบแผ่นดิน สวพ.
13  - 6216000058 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา) 100,000 งบแผ่นดิน สวพ.
14  - 6216000042 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสร้างรายได้" 

                          (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 พ้ืนท่ีและจังหวัดอ่างทอง 2 พ้ืนท่ีๆละ 50,000)
250,000 งบแผ่นดิน สวพ.

15  - 6216000043 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ผักพ้ืนบ้านสร้างอาชีพ" 
                          (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 พ้ืนท่ีและจังหวัดอ่างทอง 2 พ้ืนท่ี)

250,000 งบแผ่นดิน สวพ.

16  - 6216000044 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "มะนาวสร้างรายได้" 
                          (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 พ้ืนท่ีและจังหวัดอ่างทอง 2  พ้ืนท่ี)

250,000 งบแผ่นดิน สวพ.

17  - 6216000045 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ "อาชีพผู้สูงอายุ เพ่ิมคุณค่า ชีวิต ยามชรา" 
                           (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา)

50,000 งบแผ่นดิน สวพ.

18  - 6216000046 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ "อาชีพผู้สูงอายุ เพ่ิมคุณค่า ชีวิต ยามชรา" 
                          (ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา)

50,000 งบแผ่นดิน สวพ.

19  - 6216000060 โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 250,000 งบแผ่นดิน สวพ.
20  - 6216000061 โครงการ การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา 80,000 งบแผ่นดิน สวพ.
21  - 6206000044 โครงการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาวเวียง 357,700 งบแผ่นดิน คมส.
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
22  - 6206000046 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบช้ีน าตนเองของเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วย เว็บแอพลิเคช่ัน 

                           ในชุมชนบ้านลาว จ.อ่างทอง
150,000 งบแผ่นดิน คมส.

23  - 6206000048 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว 100,000 งบแผ่นดิน คมส.
24  - 6206000049 โครงการจัดการวางแผนทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยกฎหมายน่ารู้ 100,000 งบแผ่นดิน คมส.
25  - 6206000050 โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยนักเล่าเร่ืองชุมชนบ้านลาวเพ่ือความเป็นอยู่อย่างย่ังยืน 121,600 งบแผ่นดิน คมส.
26  - 6200000002 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 442,200 งบแผ่นดิน มหาวิทยาลัย

62107 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน 2,325,900 
1  - 6206000039 โครงการการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้สูงอายุและเยาวชนเพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข 1,300,000 งบแผ่นดิน คมส.
2  - 6206000040 โครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 50,000 งบแผ่นดิน คมส.
3  - 6216000022 โครงการปลูกจิตส านึกต้านยาเสพติด "ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมร้ัวป้องกันยาเสพติด จ านวน 5 ชุมชน 150,000 งบแผ่นดิน สวพ.
4  - 6216000023 โครงการธรรมอารมณ์ดีส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนจ านวน 5 ชุมชน 150,000 งบแผ่นดิน สวพ.
5  - 6216000024 โครงการนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ "คร้ืนเครงวันละนิด เพ่ือสุขภาพจิตท่ีดีของผู้สูงอายุ" จ านวน 5 ชุมชน 150,000 งบแผ่นดิน สวพ.
6  - 6201000017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ” 100,000 งบแผ่นดิน คคศ.
7  - 6206000043 โครงการสร้างจิตส านึกสิทธิข้ันพ้ืนฐานและหน้าท่ีพลเมืองส าหรับเยาวชน 100,000 งบแผ่นดิน คมส.
8  - 6206000042 โครงการเสริมพลังเยาวชนเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 75,900 งบแผ่นดิน คมส.
9  - 6216000041 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ต าบลคลองวัว 

                          อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
50,000 งบแผ่นดิน สวพ.

10  - 6216000039 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านคลองทราย 
                          ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50,000 งบแผ่นดิน สวพ.

11  - 6216000040 โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" บ้านอบทม 
                           ต าบลย่ีล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

50,000 งบแผ่นดิน สวพ.

12  - 6216000026 โครงการการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ต าบลบางนมโค 
                           อ าเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

50,000 งบแผ่นดิน สวพ.
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
13  - 6216000021 โครงการการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุ "ฟุตฟิต ฟ.ฟัน" ต าบลหันสัง 

 อ าเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
50,000 งบแผ่นดิน สวพ.

62108 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,036,700     
1   - 6217000003 โครงการสร้างสรรค์ศิลป์ถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี  4 188,000 งบแผ่นดิน สอศ.
2   - 6217000004 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 69,020 งบแผ่นดิน สอศ.
3   - 6217000008 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา 234,380 งบแผ่นดิน สอศ.
4   - 6217000009 โครงการจัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 131,000 งบแผ่นดิน สอศ.
5   - 6217000013 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา คร้ังท่ี 1 - 2 50,600 งบแผ่นดิน สอศ.
6   - 6217000015 โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 60,000 งบแผ่นดิน สอศ.
7   - 6206000002 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 255,700 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
8   - 6207000054 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 25,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
9   - 6215000014 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 10,000 งบบ ารุงการศึกษา สวท.

10   - 6209000003 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 13,000 งบบัณฑิตศึกษา สคบ.
13,123,900   รวมวงเงินประมาณ (บาท)
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน

62202 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,000,000 
1  - 6201000011 โครงการยกระดับการผลิตครูและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,000,000 งบแผ่นดิน คคศ.

62203 โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงโรงเรียนในท้องถ่ินตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2,639,850 
1  - 6201000016 โครงการพัฒนานักศึกษาครู : ครูพันธ์ุใหม่ก้าวไกลด้วยกิจกรรมชุมนุม 78,200 งบแผ่นดิน คคศ.
2  - 6201000013 โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครู

                          ครูพ่ีเล้ียงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จ .สระแก้ว
87,000 งบแผ่นดิน คคศ.

3  - 6201000014 โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน
                          ในจังหวัดสระแก้ว

180,400 งบแผ่นดิน คคศ.

4  - 6201000015 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
                          โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจ .สระแก้ว

49,000 งบแผ่นดิน คคศ.

5  - 6201000012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคล่ือนไหวพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพ้ืนท่ี
                           ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง

36,000 งบแผ่นดิน คคศ.

6  - 6208000064 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 375,000 งบแผ่นดิน ควท.
7  - 6208000063 โครงการโรงเรียนรักวิทย์ 432,000 งบแผ่นดิน ควท.
8  - 6215000022 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถ่ิน 200,000 งบแผ่นดิน สวท.
9  - 6216000025 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาน้องในชุมชน 150,000 งบแผ่นดิน สวพ.

10  - 6216000027 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน . ด้านการจัดท าแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 50,000 งบแผ่นดิน สวพ.
11  - 6217000016 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนและชุมชน 500,000 งบแผ่นดิน สอศ
12  - 6216000030 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริโดยประยุกต์ใช้ (eDLTV/eDLIT)  ไปใช้ใน

                           การเรียนการสอน
200,000 งบแผ่นดิน สวพ.

13  - 6216000028 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน . ด้านการจัดท าส่ือการเรียนการสอน 70,000 งบแผ่นดิน สวพ.
14  - 6216000029 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน . ด้านการน าส่ือไปใช้ในการเรียนการสอน 70,000 งบแผ่นดิน สวพ.

รหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
15  - 6215000023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด 100,000 งบแผ่นดิน สวท.
16  - 6206000047 โครงการพัฒนาเยาวชนให้ใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาวเวียง 62,250 งบแผ่นดิน คมส

62205 โครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน 2,000,000 
1  - 6201000010 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน 2,000,000 งบแผ่นดิน คคศ.

62206 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 9,050,760 
1   - 6202000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                            (ระดับปฐมวัยศึกษา)
634,200 งบแผ่นดิน คคศ.

2   - 6203000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                            (ระดับประถมศึกษา)

1,631,900 งบแผ่นดิน คคศ.

3   - 6204000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                            (ระดับมัธยมศึกษา)

4,521,800 งบแผ่นดิน คคศ.

4   - 6202000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                            (ระดับปฐมวัยศึกษา)

467,660 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.

5   - 6203000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                            (ระดับประถมศึกษา)

291,560 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.

6   - 6204000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                           (ระดับมัธยมศึกษา)

1,503,640 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.

62207 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,122,900 
1   - 6205000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,122,900 งบแผ่นดิน คคศ.

17,813,510   รวมวงเงินประมาณ (บาท)
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน
62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 1,500,000 

1  - 6217000017 โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก 250,000 งบแผ่นดิน สอศ.
2  - 6217000018  ท่องเท่ียวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเท่ียวคลองสระบัว 169,550 งบแผ่นดิน สอศ.
3  - 6217000022 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 30,000 งบแผ่นดิน สอศ.
4  - 6217000023 โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล 1,050,450 งบแผ่นดิน สอศ.

62303 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 2,482,650 
1  - 6208000059 การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

                           เร้ือรัง (NCDs) ในชุมชน
100,000 งบแผ่นดิน ควท.

2  - 6208000060 โครงการ 3 R เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน น าไปสู่หมู่บ้านสีเขียว 400,000 งบแผ่นดิน ควท.
3  - 6208000061 โครงการ การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนอย่างย่ังยืน 300,000 งบแผ่นดิน ควท.
4  - 6208000062 โครงการ “การพัฒนาระบบหมุนเวียนและกรองน้ าในบ่อซีเมนต์เล้ียงปลาดุก โดยใช้พลังงาน

                           ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ” บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
100,000 งบแผ่นดิน ควท.

5  - 6217000019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนท้องถ่ิน 100,000 งบแผ่นดิน สอศ.
6  - 6211000032 โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste community: OWC) เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้

                          และการท่องเท่ียวของ ชุมชนปลอดขยะ (zero waste community: OWC) เพ่ือส่งเสริมการ
                          สร้างรายได้และการท่องเท่ียวของ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1,300,000 งบแผ่นดิน สนอ. (กองกลาง)

7  - 6206000045 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ส่ิงแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดิน
                          และปุ๋ย

182,650 งบแผ่นดิน คมส.

62305 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,245,064 

1   - 6208000005 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103,000 งบแผ่นดิน ควท.
2   - 6208000007 โครงการ มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 45,000 งบแผ่นดิน ควท.
3   - 6208000012 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 20,000 งบแผ่นดิน ควท.

รหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
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4   - 6208000019 โครงการบริการวิชาการให้ความรู้องค์ความรู้ทางด้านเกษตร 48,000 งบแผ่นดิน ควท.
5   - 6208000025 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 70,000 งบแผ่นดิน ควท.
6   - 6208000027 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 66,000 งบแผ่นดิน ควท.
7   - 6208000028 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 281,350 งบแผ่นดิน ควท.
8   - 6208000038 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ

                            เทคโนโลยีการอาหาร
26,000 งบแผ่นดิน ควท.

9   - 6208000039 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200,000 งบแผ่นดิน ควท.
10   - 6208000043 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 400,100 งบแผ่นดิน ควท.
11   - 6208000050 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,870 งบแผ่นดิน ควท.
12   - 6208000054 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 24,000 งบแผ่นดิน ควท.
13   - 6208000014 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ 75,200 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
14   - 6208000020 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 18,000 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
15   - 6208000029 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส์ 10,000 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
16   - 6208000033 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4,800 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
17   - 6208000035 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา 3,300 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
18   - 6208000041 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 56,840 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
19   - 6208000052 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 566,748 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
20   - 6208000056 โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,000 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
21   - 6208000003 โครงการจัดการศึกษา กศ.บป. 174,856 งบ กศ.บป. ควท.

62306 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 7,107,359 
1   - 6201000003 โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้านศิลปวัฒนธรรม 119,400 งบแผ่นดิน คคศ.
2   - 6201000004 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 312,250 งบแผ่นดิน คคศ.
3   - 6206000001 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย 108,000 งบแผ่นดิน คมส.
4   - 6206000003 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 121,017 งบแผ่นดิน คมส.
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5   - 6206000004 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 159,200 งบแผ่นดิน คมส.
6   - 6206000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 73,400 งบแผ่นดิน คมส.
7   - 6206000006 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองท้องถ่ิน 52,800 งบแผ่นดิน คมส.
8   - 6206000007 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 94,200 งบแผ่นดิน คมส.
9   - 6206000008 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญ่ีปุ่น 87,791 งบแผ่นดิน คมส.

10   - 6206000010 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ 144,310 งบแผ่นดิน คมส.
11   - 6206000011 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม 30,800 งบแผ่นดิน คมส.
12   - 6206000012 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัติศาสตร์ 29,980 งบแผ่นดิน คมส.
13   - 6206000028 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 212,739 งบแผ่นดิน คมส.
14   - 6206000034 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา(ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 16,000 งบแผ่นดิน คมส.
15   - 6207000038 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ 9,000 งบแผ่นดิน ควจ.
16   - 6201000007 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 1,306,710 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.
17   - 6206000013 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม 21,580 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
18   - 6206000014 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง 40,200 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
19   - 6206000015 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย 31,400 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
20   - 6206000020 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 433,400 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
21   - 6206000024 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล 104,616 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
22   - 6206000027 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน 21,860 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
23   - 6207000030 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 177,130 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
24   - 6207000036 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                            คณะวิทยาการจัดการ
255,350 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.

25   - 6207000043 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 70,980 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
26   - 6213000003 จัดการศึกษาท่ัวไป ภาคปกติ 506,085 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กบศ.)
27   - 6206000029 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58,661 งบ กศ.บป. คมส.
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28   - 6209000004 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1,160,000 งบบัณฑิตศึกษา สคบ.
29   - 6209000008 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) 1,348,500 งบบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) สคบ.

62308 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 37,463 
1   - 6206000021 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37,463 งบแผ่นดิน คมส.

62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3,218,360 
1   - 6201000002 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 168,250 งบแผ่นดิน คคศ.
2   - 6207000033 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

                            แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
107,100 งบแผ่นดิน ควจ.

3   - 6212000003 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1,500,000 งบแผ่นดิน สนอ. (กนผ.)
4   - 6206000016 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 171,770 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
5   - 6206000030 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 108,480 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
6   - 6207000025 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ 93,400 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
7   - 6212000006 โครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 972,760 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กนผ.)
8   - 6215000002 โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ

                           เทคโนโลยีสารสนเทศ
96,600 งบบ ารุงการศึกษา สวท.

62310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 456,100 
1   - 6208000013 โครงการการเขียนหนังสือ ต าราวิชาการเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการ 22,000 งบแผ่นดิน ควท.
2   - 6208000018 โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 8,100 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
3   - 6208000045 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 426,000 งบบ ารุงการศึกษา ควท.

62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 1,638,150 
1   - 6201000008 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 230,000 งบแผ่นดิน คคศ.
2   - 6207000040 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 11,150 งบแผ่นดิน ควจ.
3   - 6213000001 โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานกองบริการการศึกษา 65,000 งบแผ่นดิน สนอ. (กบศ.)
4   - 6206000017 โครงการพัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 54,000 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
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5   - 6206000023 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ

                            สังคมศาสตร์
200,000 งบบ ารุงการศึกษา คมส.

6   - 6207000002 โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 12,500 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
7   - 6207000007 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
8   - 6207000011 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี 25,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
9   - 6207000013 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการตลาด 12,500 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.

10   - 6207000016 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเท่ียว 15,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
11   - 6207000022 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12,500 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
12   - 6207000023 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 10,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
13   - 6207000027 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ 42,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
14   - 6207000034 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 17,500 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
15   - 6207000035 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 25,500 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
16   - 6207000042 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 22,950 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
17   - 6207000044 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
18   - 6207000047 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 15,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
19   - 6207000050 โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 12,500 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
20   - 6211000001 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองกลาง 200,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)
21   - 6211000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 21,200 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)
22   - 6212000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน 32,500 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กนผ.)
23   - 6214000012 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 40,500 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
24   - 6214000017 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 107,500 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
25   - 6215000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 300,000 งบบ ารุงการศึกษา สวท.
26   - 6216000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 22,500 งบบ ารุงการศึกษา สวพ.
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27   - 6217000005 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 30,500 งบบ ารุงการศึกษา สอศ.
28   - 6219000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 59,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (นตส.)
29   - 6209000001 โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 24,350 งบบัณฑิตศึกษา สคบ.

62312 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 180,000 
1   - 6211000029 โครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัย 180,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กก.)

62313 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 3,147,400 
1   - 6206000009 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 75,400 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
2   - 6211000010 โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 3,000,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)
3   - 6216000006 โครงการต าราวิชาการ เน่ืองในโอกาส 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 72,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.

62314 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 718,000 
1   - 6211000004 การพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 718,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กก.)

62315 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองทุนพัฒนาบุคลากร) 2,000,000 
1   - 6211000009 กองทุนพัฒนาบุคลากร 2,000,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กก.)

62316 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 480,000 
1   - 6212000005 โครงการให้ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ ณ ต่างประเทศ 480,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กนผ.)

62317 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 227,500 
1   - 6208000036 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 106,000 งบแผ่นดิน ควท.
2   - 6208000051 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 36,960 งบแผ่นดิน ควท.

3   - 6208000024 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 28,800 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
4   - 6208000042 โครงการการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9,900 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
5   - 6208000047 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) 45,840 งบบ ารุงการศึกษา ควท.

62318 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 623,660 
1   - 6208000008 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 113,800 งบแผ่นดิน ควท.
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2   - 6208000016 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 77,000 งบแผ่นดิน ควท.

3   - 6208000022 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเคมี 31,000 งบแผ่นดิน ควท.
4   - 6208000023 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 37,000 งบแผ่นดิน ควท.
5   - 6208000026 โครงการพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ 41,000 งบแผ่นดิน ควท.
6   - 6208000040 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ 116,900 งบแผ่นดิน ควท.
7   - 6208000055 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 114,000 งบแผ่นดิน ควท.
8   - 6208000017 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20,100 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
9   - 6208000021 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเคมี 6,300 งบบ ารุงการศึกษา ควท.

10   - 6208000031 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ 31,580 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
11   - 6208000032 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 27,500 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
12   - 6208000046 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 7,480 งบบ ารุงการศึกษา ควท.

62319 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านสังคมศาสตร์) 818,340 
1   - 6207000001 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 33,000 งบแผ่นดิน ควจ.
2   - 6207000005 โครงการเตรียมพ่ีเพ่ือน้องสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 4,500 งบแผ่นดิน ควจ.
3   - 6207000008 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 50,480 งบแผ่นดิน ควจ.
4   - 6207000012 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษางานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

                            ธุรกิจภูมิภาคอาเซียนและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
45,500 งบแผ่นดิน ควจ.

5   - 6207000014 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21,600 งบแผ่นดิน ควจ.
6   - 6207000018 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวตามมาตรฐานวิชาชีพสู่

                            มาตรฐานสากล
61,200 งบแผ่นดิน ควจ.

7   - 6207000019 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ 22,400 งบแผ่นดิน ควจ.
8   - 6207000021 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 46,500 งบแผ่นดิน ควจ.
9   - 6207000026 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 27,500 งบแผ่นดิน ควจ.
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10   - 6207000037 โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือการแข่งขันตามศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20,000 งบแผ่นดิน ควจ.
11   - 6207000039 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 68,050 งบแผ่นดิน ควจ.
12   - 6207000046 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 10,660 งบแผ่นดิน ควจ.
13   - 6207000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 56,600 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
14   - 6207000006 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 59,600 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
15   - 6207000017 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 46,460 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
16   - 6207000020 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 37,360 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
17   - 6207000024 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 35,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
18   - 6207000028 โครงการริเร่ิมส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ 49,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
19   - 6207000041 ป้ันนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง 12,700 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
20   - 6207000045 เสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 16,130 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
21   - 6207000048 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 14,100 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
22   - 6207000049 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 20,000 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
23   - 6207000029 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.) 60,000 งบ กศ.บป. ควจ.

62320 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านสังคมศาสตร์) 438,600 
1   - 6207000058 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษา

                            คณะวิทยาการจัดการ
57,300 งบแผ่นดิน ควจ.

2   - 6206000022 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 274,200 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
3   - 6207000051 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

                           คณะวิทยาการจัดการ
107,100 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.

62321 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 379,475 
1   - 6214000016 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ. 2562 300,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
2   - 6214000007 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ภาค กศ.บป 79,475 งบ กศ.บป. สนอ. (กพน.)
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
62322 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3,202,323 

1   - 6208000009 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 25,000 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
2   - 6208000010 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 465,000 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
3   - 6214000013 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 75,673 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
4   - 6214000018 โครงการแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา 42,500 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
5   - 6214000020 โครงการสนับสนุนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45,910 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
6   - 6214000021 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 619,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
7   - 6214000023 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 55,548 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
8   - 6214000024 โครงการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ 72,685 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
9   - 6214000025 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86,857 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)

10   - 6214000011 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 1,114,150 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กพน.)
11   - 6214000022 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 600,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กพน.)

62323 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6,000,000 
1   - 6206000036 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาใน

                            มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6,000,000 งบแผ่นดิน คมส.

62324 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 1,486,000 
1   - 6216000009 โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1,486,000 งบแผ่นดิน สวพ.

62325 โครงการพัฒนางานวิจัยตามศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน 145,600 
1   - 6207000052 โครงการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 145,600 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.

62326 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 923,050          
1   - 6208000006 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47,000 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
2   - 6209000006 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2561 20,000 งบบัณฑิตศึกษา สคบ.
3   - 6206000019 โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย 256,400 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
4   - 6216000004 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจ าปี พ.ศ. 2561 20,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
5   - 6216000007 โครงการจัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 167,880 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.
6   - 6216000011 การน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) 150,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.
7   - 6216000012 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 61,770 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.
8   - 6216000013 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี 5 100,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.
9   - 6216000015 โครงการคลินิกวิจัย 50,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.

10   - 6216000017 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ เร่ือง การรับรองจริยธรรม
                            การวิจัยในมนุษย์

50,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.

62326 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 430,000          
1   - 6216000010 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 30,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.
2   - 6216000019 โครงการพัฒนานักวิจัย 400,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.

62328 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (กองทุนวิจัย) 3,000,000 
1   - 6216000016 สมทบกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน ฯ 3,000,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.

62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,277,850 
 - 6201000018 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและ
                       ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์

250,000 งบแผ่นดิน คคศ.

6206000038 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

425,000 งบแผ่นดิน คมส.

6207000060 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
                       คณะวิทยาการจัดการ

222,850 งบแผ่นดิน ควจ.

6208000057 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

400,000 งบแผ่นดิน ควท.

6216000031 โครงการประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาเยาวชน 30,000 งบแผ่นดิน สวพ.
6216000032 โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเร่ือง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 50,000 งบแผ่นดิน สวพ.
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6216000033 โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเร่ือง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง) 50,000 งบแผ่นดิน สวพ.
6216000034 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 150,000 งบแผ่นดิน สวพ.
6216000035 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน 

 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50,000 งบแผ่นดิน สวพ.

6216000036 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพ้ืนท่ีและปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรม
 และภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยศาสตร์พระราชา

300,000 งบแผ่นดิน สวพ.

6216000037 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือตอบสนองการบริการวิชาการตาม
 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

300,000 งบแผ่นดิน สวพ.

6217000020 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน คร้ังท่ี 1 25,000 งบแผ่นดิน สอศ.
6217000021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน คร้ังท่ี 2 25,000 งบแผ่นดิน สอศ.

45,162,944      รวมวงเงินประมาณ (บาท)
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน

62401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University 2,127,600
1  - 6211000033 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและบริเวณรอบโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสู่การเป็น

 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univesity)
700,000 งบแผ่นดิน สนอ. (กก.)

2   - 6215000007 โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27,600 งบบ ารุงการศึกษา สวท.
3   - 6211000031 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univesity) 1,400,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กก.)

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี62402  โครงการปรบัปรงุและซ่อมแซมอาคารสถานที� 92,465,400

1   - 6211000017 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 91,032,200 งบแผ่นดิน สนอ. (กก.)
2   - 6217000006 โครงการสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา 707,400 งบแผ่นดิน สอศ.
3   - 6214000008 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 725,800 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)

62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักงาน 1,688,237       
1   - 6212000008 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน 111,960 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กนผ.)
2   - 6214000019 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา 24,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
3   - 6215000016 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.) 1,118,925 งบบ ารุงการศึกษา สวท.
4   - 6219000003 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 6,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (นตส.)
5   - 6214000005 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องพยาบาล 7,000 งบ กศ.บป. สนอ. (กพน.)
6   - 6215000015 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 167,352 งบ กศ.บป. สวท.
7   - 6211000007 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 98,200 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กก.)
8   - 6215000020 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 154,800 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวท.

62404 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 6,947,600       
1   - 6208000004 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 1,687,800 งบแผ่นดิน ควท.
2   - 6208000053 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอร่ี 5,228,600 งบแผ่นดิน ควท.
3   - 6208000049 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 31,200 งบบ ารุงการศึกษา ควท.

62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 23,061,500

1   - 6201000001 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ 2,075,800 งบแผ่นดิน คคศ.

รหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก
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2   - 6206000037 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล 1,438,600 งบแผ่นดิน คมส.
3   - 6207000031 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 959,900 งบแผ่นดิน ควจ.
4   - 6211000012 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา 10,205,900 งบแผ่นดิน สนอ. (กก.)
5   - 6214000006 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศประจ าหอพักนักศึกษา 612,000 งบแผ่นดิน สนอ. (กพน.)
6   - 6215000011 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 6,544,000 งบแผ่นดิน สวท.
7   - 6217000007 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 354,000 งบแผ่นดิน สอศ.
8   - 6201000005 โครงการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 229,900 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.
9   - 6207000053 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการปกิบัติงานและบริหารจัดการคณะ 140,520 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.

10   - 6214000004 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา 401,880 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
11   - 6215000017 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บกศ.) 99,000 งบบ ารุงการศึกษา สวท.

62407 โครงการพัฒนาระบบงานรักษาความปลอดภัย 63,740 

1   - 6207000055 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 63,740 งบแผ่นดิน ควจ.
62408 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,600,000 

1   - 6215000009 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 2,600,000 งบแผ่นดิน สวท.
62409 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,000,000 

1   - 6215000008 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 3,000,000 งบแผ่นดิน สวท.
62410 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,000,000 

1   - 6208000011 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,000,000 งบแผ่นดิน ควท.
62411 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1,299,020 

1   - 6208000044 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 224,120 งบแผ่นดิน ควท.
2   - 6208000048 โครงการสนับสนุนการท างานศูนย์สะเต็มศึกษา 20,000 งบแผ่นดิน ควท.
3   - 6208000030 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรจุลชีววิทยา 21,000 งบแผ่นดิน ควท.
4   - 6208000034 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ 43,000 งบแผ่นดิน ควท.
5   - 6211000011 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์) 990,900 งบแผ่นดิน สนอ. (กก.)
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62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 28,869,072 

1   - 6207000057 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 55,420 งบแผ่นดิน ควจ.
2   - 6211000016 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 6,173,000 งบแผ่นดิน สนอ. (กก.)
3   - 6212000009 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน 387,500 งบแผ่นดิน สนอ. (กนผ.)
4   - 6214000003 โครงการบริหารจัดการกิจการนักศึกษา 387,500 งบแผ่นดิน สนอ. (กพน.)
5   - 6201000006 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 675,758 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.
6   - 6206000025 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 259,414 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
7   - 6211000005 โครงการบริหารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 178,800 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)
8   - 6211000008 โครงการบริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย 3,251,610 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)
9   - 6211000022 โครงการบริหารจัดการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1,410,360 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)

10   - 6211000023 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,380,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)
11   - 6214000009 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 176,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
12   - 6214000015 โครงการงานบริการหอพักนักศึกษา 578,620 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กพน.)
13   - 6215000010 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.) 239,106 งบบ ารุงการศึกษา สวท.
14   - 6216000001 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 200,000 งบบ ารุงการศึกษา สวพ.
15   - 6217000011 กิจกรรมบริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 200,000 งบบ ารุงการศึกษา สอศ.
16   - 6219000001 งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน 35,000 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (นตส.)
17   - 6206000031 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 172,380 งบ กศ.บป. คมส.
18   - 6206000035 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานและการเรียนการสอน 197,836 งบ กศ.บป. คมส.
19   - 6215000013 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป) 110,218 งบ กศ.บป. สวท.
20   - 6209000002 โครงการบริหารจัดการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 830,850 งบบัณฑิตศึกษา สคบ.
21   - 6216000014 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 30,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวพ.
22   - 6211000024 การประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน 100,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กก.)
23   - 6212000010 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯ" 500,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กนผ.)
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24   - 6212000011 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดท าตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator:KPIs) 77,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กนผ.)
25   - 6209000007 โครงการบริหารจัดการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) 262,700 งบบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) สคบ.

62413 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 8,798,565 
1   - 6208000015 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 15,350 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
2   - 6208000037 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 252,615 งบบ ารุงการศึกษา ควท.
3   - 6211000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์) 8,530,600 งบ กศ.บป. สนอ. (กก.)

62414 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 17,248,056 

1   - 6213000002 โครงการบริหารการกองบริการการศึกษา 322,500 งบแผ่นดิน สนอ. (กบศ.)
2   - 6206000026 โครงการจัดซ้ือวัสดุสาขาวิชาและกลุ่มวิชา 193,911 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
3   - 6207000056 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 312,448 งบบ ารุงการศึกษา ควจ.
4   - 6211000026 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคม 14,723,900 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)
5   - 6212000001 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 115,280 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กนผ.)
6   - 6213000007 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 154,105 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กบศ.)
7   - 6213000008 บริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 83,395 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กบศ.)
8   - 6215000001 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.) 632,495 งบบ ารุงการศึกษา สวท.
9   - 6215000004 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 42,400 งบบ ารุงการศึกษา สวท.

10   - 6207000032 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. และบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 321,652 งบ กศ.บป. ควจ.
11   - 6213000004 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาค กศ.บป. 145,970 งบ กศ.บป. สนอ. (กบศ.)
12   - 6215000012 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 200,000 งบ กศ.บป. สวท.

62415 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 195,000 
1   - 6212000007 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 195,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กนผ.)

62416 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University 1,971,000 
1   - 6215000019 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1,971,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สวท.
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กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก

62417 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร 886,000 
1   - 6206000032 โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 250,000 งบบ ารุงการศึกษา คมส.
2   - 6211000003 ส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 636,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กก.)

62418 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริหารจัดการ 577,000 
1   - 6212000004 โครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ 577,000 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) สนอ. (กนผ.)

192,797,790   รวมวงเงินประมาณ (บาท)
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กิจกรรมหลัก แผนงานบุคลากรภาครัฐ
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน
62H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 227,440,200        
1   - 6211000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 227,440,200 งบแผ่นดิน สนอ. (กก.)

62H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 28,678,000          
1   - 6202000002 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) 1,539,240 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.
2   - 6203000003 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) 3,868,440 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.
3   - 6204000003 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม) 5,661,760 งบบ ารุงการศึกษา คคศ.
4   - 6211000028 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 17,225,760 งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.)
5   - 6209000005 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) 382,800 งบบัณฑิตศึกษา สคบ.

256,118,200        

รหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก

รวมวงเงินประมาณ (บาท)
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กิจกรรมหลัก แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน

62M01 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 3,583,556     
1   - 6200000001 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 2,578,056 งบบ ารุงการศึกษา สนอ.

2   - โครงการสนับสนุนและรองรับการด าเนินงานกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 1,005,500 งบรายได้อ่ืน ๆ สนอ.
3,583,556     

รหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก

รวมวงเงินประมาณ (บาท)
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กิจกรรมหลัก แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ
หน่วย : บาท

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน

62O01 โครงการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ 6,913,500
1    - โครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสวัสดิการบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5,286,500 งบรายได้อ่ืน ๆ สนอ.

2    - โครงการสนับสนุนการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1,339,000 งบรายได้อ่ืน ๆ สนอ.

3    - โครงการสนับสนุนกิจกรรมและการบริหารจัดการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 288,000 งบรายได้อ่ืน ๆ สอศ.
62O02 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 2,250,000 
1    - โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 2,250,000          งบรายได้อ่ืน ๆ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ

62O03 โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4,761,000 
1    - โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4,761,000          งบรายได้อ่ืน ๆ ศูนย์หนังสือ

62O04 โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,175,000 
1    - โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,175,000          งบรายได้อ่ืน ๆ สนอ.

17,099,500       

รหัสกิจกรรมหลัก/ช่ือกิจกรรมหลัก

รวมวงเงินประมาณ (บาท)
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ส่วนที่ 5 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ 

 
 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้วางระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุรายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วั ดความส าเร็จ และความเชื่อมโยงเชิง
ยุทธศาสตร์ เป็นกลไกหลักส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

                  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ (คณะ/ส านัก/สถาบัน)

แผนงาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ (คณะ/ส านัก/สถาบัน)

มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

 

เมื่อมีการในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยจึง
ก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

6.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 

   6.1.1  กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

      
    ด้วยกลไก 

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

 

   6.1.2  กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

      
    ด้วยกลไก 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

 

 

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย)

รอบ 6 เดือน
(เดือนมีนาคม 2562)

รอบ 12 เดือน
(เดือนกันยายน 2562)
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6.2 การประเมินผลการด าเนินงาน 

  6.2.1 ตวัชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

1 จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

9 แผน - 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 4 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 5 

4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 52 ร้อยละ 96 

 

6.2.2 เกณฑ์การวัด 

ตัวช้ีวัดที่ เกณฑ์การพิจารณา 

1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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6.2.2 เกณฑ์การวัด (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ เกณฑ์การพิจารณา 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 
 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 

4 พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 
(1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 52  
(2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 96 

 

  ระดับ 1 มคีะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.49 (ปรับปรุง) 
  ระดับ 2 มคีะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 (พอใช้) 
  ระดับ 3 มคีะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 (ปานกลาง) 
  ระดับ 4 มคีะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 (ดี) 
  ระดับ 5 มคีะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 (ดีมาก) 

ผลรวมคะแนนประเมินความส าเรจ็ของทุกโครงการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

  ระดับ 1 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 50 - ร้อยละ 59.99 
  ระดับ 2 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 
  ระดับ 3 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99  
  ระดับ 4 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99  
  ระดับ 5 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 90 - ร้อยละ 100 
 

จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย X 100 

จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เล่มท่ี 1  งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน 
เล่มท่ี 2  งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บกศ.) 
เล่มท่ี 3  งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) 
เล่มท่ี 4  งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา) 
เล่มท่ี 5  งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม (งบ บกศ.เพ่ิมเติม) 
เล่มท่ี 6  งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม (งบบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม) 
เล่มท่ี 7  งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ 
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