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คํานํา

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กําหนดใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนํามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย ภายใตสถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีรวดเร็วในปจจุบัน เปนการตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศและสังคมไดอยางเปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบงเนื้อหาออกเปน 6 สวน คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 2 กรอบ
การกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนท่ี 4 การนํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูการปฏิบัติ สวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล และสวนท่ี 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังวาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเปนเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินงานในดานตาง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเปาประสงค ตัวชี้วัด และ
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สวนที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กําหนดใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนํามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย ภายใตสถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีรวดเร็วในปจจุบัน เปนการ
ตอบสนองตอความตองการของประเทศและสังคมไดอยางเปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเปนแผนงานท่ีมีความสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โดยแบงเนื้อหาของแผนออกเปน 6 สวน คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 2 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนท่ี 3 สาระสําคัญของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนท่ี 4 การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูการปฏิบัติ สวนท่ี 5 การติดตามและ
ประเมินผล และสวนท่ี 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

1.2 วัตถุประสงค
1) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางและเปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
2) เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3)  เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สวนที่ 2
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตขอกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตร ตลอดจน
นโยบายการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญ ดังนี้

2.1 ขอกฎหมาย
2.1.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของ

แตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตอง

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด
(4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

ตามมาตรา ๑๓
ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ
เม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรร

งบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เม่ือสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
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2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร
2.2.1 นโยบายรัฐบาล

นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลจากคําแถลงนโยบายตอรัฐสภา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ดานท่ี 4 ดานนโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและ
คุณธรรมควบคูกัน ดังนี้

1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน
2) ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของ

สถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส
3) ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมใน

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
4) พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการ

จางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดาน
ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี

5) สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง
7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ
8) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล

เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี
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2.2.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
รัฐบาลไดวางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือใหประเทศบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา 6 ยุทธศาสตรประกอบดวย
1) ความม่ันคง
2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4) การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

โดยนํากรอบยุทธศาสตรชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดวางกรอบหลักการไว 4 ประการ คือ 1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา 3) การมีสวนรวมในการพัฒนา และ 4) มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา
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2.3 ทิศทางองคกรของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา

คุณธรรม นําความรู สูการพัฒนาทองถ่ิน สานศิลปมรดกโลก
วิสัยทัศน

ผลิตและพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เปนศูนยกลางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนําดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ภายในป ๒๕๖๔

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้

มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ
ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือ

ชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ
(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ

ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม
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(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
เอกลักษณ

แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเท่ียว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ

ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
คานิยม

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝรู

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศนโยบายเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  11 ขอ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้
1) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความเปนเลิศ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนอง

ความตองการของสังคม และสามารถแขงขันไดในระดับกลุมประชาคมอาเซียน
3) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน
4) สงเสริม การสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ

ชั้นสูง ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
6



5) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพและการใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต

6) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินสูภูมิปญญาสากล
7) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน ชุมชน อยางคุมคาเพ่ือใหเกิดการจัดการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนา

สภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
8) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล โดยใชหลักธรรมาภิบาล และนําวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใช

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการสอนและการวิจัยสูระดับสากล
10) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ิน สามารถแขงขันไดในระดับสากล
11) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนดานภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน

นโยบายบริหารงานของอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 12 ขอ ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือใหไดมาตรฐาน ท้ังดานคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใชและชี้นําสังคมในทิศทางท่ีถูกตอง
2) สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ บุกเบิกองคความรูใหม บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
3) สงเสริมการสรางเครือขาย และการเปนศูนยกลางการบริการวิชาการใหเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินและสังคม
4) สงเสริมการสืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย บุคลากร และเสริมสรางความผาสุกในองคกร
6) สงเสริมการสรางเครือขาย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
7) เรงรัดการบริหารจัดการองคกร อยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนางานสูความเปนเลิศ
8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินรวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูอุดมศึกษา เปนท่ี

พ่ึงพาใหทองถ่ิน
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9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนอมนํามาสูการปฏิบัติ
10) สงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคาดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
11) สนับสนุนการเสริมสรางมหาวิทยาลัยใหเปนสวนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
12) สงเสริมการแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการพรอมกาวสูสังคมโลกาภิวัตน

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดจัดทํายุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560 - 2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินในทองท่ีของตน
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไดกําหนดยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบดวย
4 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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2.4 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวงเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการและ
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรชาตริะยะ
20 ป

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบบั
ที่ 12

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

 
ยุทธศาสตร

การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน)
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

(แผนงานพื้นฐาน) (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) (แผนงานบูรณาการ) (แผนงานบูรณาการ)
    

เปาหมาย แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงานรองสงเสริม

และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรร

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานมีผลสัมฤทธทางการเรียนสูงข้ึนมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงตอบสนองความตองการ

ของคนทุกชวงวัยและมีศักยภาพท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

เปาหมายยุทธศาสตร :
วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

เปาหมายยุทธศาสตร :
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาหรือสราง

ความแขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรประเทศ

เปาหมายยุทธศาสตร : วิจัยเพื่อสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ

    
เปาหมายการใหบรกิาร
กระทรวงศกึษาธิการ

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ

การสรางโอกาสทางการศึกษา
ในทุกระดับใหกับประชาชน
อยางท่ัวถึง และเสมอภาค

การสรางโอกาสทางการศึกษาในทุก
ระดับใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง และ

เสมอภาค

ประชาชนไดรับการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน
คุณภาพสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ

การสรางโอกาสทางการศึกษาใน
ทุกระดับใหกับประชาชนอยาง

ท่ัวถึง และเสมอภาค

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอง

กับความตองการของประเทศ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม
องคความรูและงานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ

     
แผนยุทธศาสตร

ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 - 2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 4
พฒันาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษา

ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม

       
เปาหมายการใหบรกิาร

หนวยงาน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา)

เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
สาขาท่ีขาดแคลนเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการในการพัฒนา

เพื่อผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพ
ตามความตองการของประเทศ

เพื่อบริการวิชาการแก
หนวยงาน/ประชาชนในชุมชน

และสังคมใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ

ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน
และอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ภาครัฐ

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามสิทธิท่ีกําหนดไว

เพื่อสงเสริมและพฒันาแหลงเรียนรูใหมี
ความหลากหลายเพื่อเอื้อตอการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ

เพื่อวิจัยและสรางนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ท่ี

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อการวิจัย สรางนวัตกรรม และการถายทอด
องคความรู ท่ีนําไปสูการแกไขปญหาสังคม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและ

ประเทศ

เพื่อการวิจัย สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพและ
สามารถนําไปใชในการพัฒนา สรางนวัตกรรมท่ี

พัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศ

         
ผลผลติ/โครงการ

งบประมาณ
(448,332,700 บาท)

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร

ผลงานการใหบริการทาง
วิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัด
การศึกษาต้ังแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน

โครงการอบรมและเขาคายภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา

โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย

ของประเทศ

(งานวิจัย 3 โครงการ)

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความ

มั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรของประเทศ
(งานวิจัย 12 โครงการ)

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองค
ความรูท่ีมีศักยภาพ

(งานวิจัย 10 โครงการ)
76,027,600 บาท 104,376,400 บาท 6,100,000 บาท 765,000 บาท 247,543,300 บาท 5,425,600 บาท 990,500 บาท 745,000 บาท 3,461,300 บาท 2,898,000 บาท
        

ตัวช้ีวัด/เปาหมายของ
ผลผลติ/โครงการ

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 330 คน
(งปม.1)

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จํานวนนักศึกษาเขา
ใหม จํานวน 300 คน (งปม.2)

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู จํานวน 1,025 คน (งปม.3)

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดงานทําตรงตามสาขา
ภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 80
(งปม.4)

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ความพึงพอใจของ
ผูใชบัญฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รอยละ 85
(งปม.5)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 1,450 คน
(งปม.6)

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จํานวนนักศึกษา
เขาใหม จํานวน 1,900 คน
(งปม.7)

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : จํานวนนักศึกษา
ท่ีคงอยู 6,550 คน (งปม.8)

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตรได
งานทําตรงตามสาขาภายใน
ระยะเวลา 1 ป รอยละ 80
(งปม.9)

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ความพึงพอใจของ
ผูใชบัญฑิตดานสังคมศาสตร
รอยละ 85 (งปม.10)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จํานวนผูเขารับ
บริการ 3,300 คน (งปม.11)

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จํานวน
โครงการบริการวิชาการตรง
ตามความตองการของทองถ่ิน
86 โครงการ/กิจกรรม
(งปม.12)

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : ผลงานบริการ
วิชาการไดนําไปใชประโยชน
/ ตอยอด รอยละ 50
(งปม.13)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จํานวนผลงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เอกลักษณและ
วัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/
กิจกรรม (งปม.14)

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3,650 คน (งปม.15)

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอยละของการรับรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
เพิ่มข้ึน รอยละ 85 (งปม.16)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับสนับสนุนตามโครงการ 1,218
คน (งปม.17)

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : รอยละของผูเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการ
อุดหนุนและการชวยเหลือ
คาใชจายในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีความ
เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบัน (รอยละ 100)
(งปม.18)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : รอยละของผูเรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ย
เมื่อเทียบกับการทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเทาใน- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  = ระดับ A1 (ไมนอยกวารอยละ
20)- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
= ระดับ A2 (ไมนอยกวารอยละ 20)-
ผูเรียนระดับปริญญาตรี = ระดับ B2 (ไม
นอยกวารอยละ 20)
(งปม.19)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
นําไปสูการใชประโยชนในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอรเปาหมาย ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของโครงการ
(งานวิจัย 3 โครงการ)
(งปม.20)

แนวทางท่ี 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง
สังคม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําสงเปน
แนวทางเพื่อกําหนดนโยบายของภาครัฐและ/
หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานตางๆ รอยละ
70 ของโครงการ (งานวิจัย 5 โครงการ)
(งปม.21)

แนวทางท่ี 2.3 การจัดการความรูการวิจัย เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความ
เปนเลิศทางวิชาการ
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําสงเปน
แนวทางเพื่อกําหนดนโยบายของภาครัฐและ/
หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานตางๆ รอยละ
70 ของโครงการ (งานวิจัย 7โครงการ)
(งปม.22)

แนวทาง 3.1 วิจัยพื้นฐาน
ตัวช้ีวัดท่ี 1 : โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จสามารถย่ืน
ตีพิมพระดับชาติ และนานาชาติ รอยละ 50
(งานวิจัย 1 โครงการ)
(งปม.23)

แนวทาง 3.2 วิจัยประยุกต
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : โครงการวิจัยท่ีสามารถกําหนด
แนวทางนําไปตอยอดเชิงลึกหรือนําไปใชแกไข
ปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน รอยละ 50
(งานวิจัย 9 โครงการ)
(งปม.24)
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2.5 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพ่ือใหการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม “ไทยแลนด 4.0” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร นโยบาย และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามพันธกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ จึงกําหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประกอบดวยนโยบาย จํานวน 8 ขอ
หลักการสําคัญ จํานวน 3 ขอ และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561  ดังนี้

นโยบาย
1. จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบายและขอกําหนดท่ีสําคัญ โดยการดําเนินภารกิจใหมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตามรางกรอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ป (พศ 2560 - 2579)
แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย และตัวบงชี้คุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแหลงท่ีมาของงบประมาณ คํานึงถึงผลลัพธ
และผลกระทบตอนักศึกษาและประชาชนโดยตรง

2. การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ หนวยงานตองใหความสําคัญในการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ภายใตกรอบการจัดทําแผนงานและ
โครงการท่ีสอดคลองกับแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตรตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร พันธกิจ และภารกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกัน
ระหวางคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง เพ่ือลดความซ้ําซอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดหนวยงานเจาภาพหลักเปน
ผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

3. การจัดลําดับความสําคัญ/จําเปนเรงดวน และความพรอมการดําเนินงาน โดยใหความสําคัญกับแผนงานยุทธศาสตรมากกวาแผนงานพ้ืนฐาน พรอมพิจารณาถึง
ความจําเปน ความเรงดวน ศักยภาพของหนวยงานและความพรอมการดําเนินงานทุกดาน กําหนดเปาหมายใหเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนและวงเงินงบประมาณ
ท่ีมีอยู
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4. การทบทวนการดําเนินภารกิจในปท่ีผานมา โดยตองนําผลการประเมินแผนงาน/โครงการของปท่ีผานมา ผลการวิเคราะหประเมินตนเองของหนวยงานในรอบ
9 เดือน เพ่ือพิจารณาทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินงานแผนงาน/โครงการท่ีมีผลการประเมินหรือมีความสําคัญในระดับต่ํา หมดความจําเปน หรือไม
สอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบายและแผนในระดับตางๆ เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวไปดําเนินภารกิจท่ีมีความสําคัญในระดับสูงมีความจําเปนเรงดวน มีความพรอม
สวนภารกิจท่ีดําเนินการตอเนื่องใหมีการพัฒนาตอยอดการดําเนินการ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

5. การดําเนินภารกิจตองพิจารณาการใชจายงบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน ท้ังเงินงบประมาณและเงินรายได รวมท้ังสงเสริมความรวมมือในการดําเนิน
ภารกิจของหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

6. การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐานการดําเนินงาน โดยการดําเนินภารกิจ แผนงาน/โครงการตองยึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ มีเหตุผล มีความพอประมาณ และมีภูมิคุมกัน โดยอาศัยหลักวิชาการ ความรู ควบคูคุณธรรมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

7. ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ หนวยงานตองกําหนดแผนการดําเนินงานตามภารกิจใหเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของ
รัฐบาล มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยการใชงบประมาณตามภารกิจตองมีประสิทธิภาพและคุมคา การดําเนินงานคํานึงถึงความประหยัด
ซึ่งยังคงไวดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ

8. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินตามแนวพระราชดําริ โดยตองสอดคลองกับเปาหมาย และพ้ืนท่ีตามท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามุงเนน

หลักการสําคัญ
นอกจากนี้การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรมีหลักสําคัญในการดําเนินการ ดังนี้
1) หลักความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและคุมคา

การจัดทํางบประมาณตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณท่ีมีความชัดเจน และสมเหตุสมผล สวนการใช
จายงบประมาณ หนวยงานตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ และระเบียบท่ีก่ียงของ มีการเปดเผยขอมูลคาใชจายท่ีชัดเจน ถูกตอง และครบถวน รวมถึง
ใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆได
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2) สงเสริมการจัดการเชิงพ้ืนท่ี
บูรณาการการจัดทําแผนใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี โดยอาศัยการสํารวจสภาพขอเท็จจริงและขอมูลจริงจากพ้ืนท่ี รวมท้ังใหความสําคัญกับกลไก

การดําเนินงานท่ีมีท่ีตั้งในพ้ืนท่ี เชน สวนราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดใหบริการของมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน
3) หลักการมีสวนรวม

การดําเนินแผนงาน/โครงการ ตองมีกระบวนการใหภาคสวนท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ แกไขปญหา เพ่ือใหมีการ
จัดทําแผนงาน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีชัดเจนเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายสําคัญตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาล และนโยบายการจัดทํางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการกับงบประมาณท่ีใชใน
การดําเนินงาน โดยจําแนกวงเงินงบประมาณและรายละเอียดงบประมาณออกเปน 3 สวน ประกอบดวย

แผนงานยุทธศาสตร : แผนงานยุทธศาสตร แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
แผนงานพ้ืนฐาน : แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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2.6 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ประมาณการ
รายรับ คาสาธารณูปโภค งบดําเนินงาน รวม
100% 20% 10% 70% 80%

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

       448,332,700        448,332,700
153,066,000 29,930,000 15,306,400 107,829,600 123,136,000 123,136,000
107,172,000 21,434,000 10,717,200 75,020,800 85,738,000 85,738,000

2.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 86,600,000 17,320,000 8,660,000 60,620,000 69,280,000 69,280,000
2.1.2 นักศึกษาเขาพักหอพักอูทอง 2,299,000 460,000 229,900 1,609,100 1,839,000 1,839,000
2.1.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 9,412,000 1,882,000 941,200 6,588,800 7,530,000 7,530,000
2.1.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 5,936,000 1,187,000 593,600 4,155,400 4,749,000 4,749,000
2.1.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 2,925,000 585,000 292,500 2,047,500 2,340,000 2,340,000

17,424,000 3,485,000 1,742,400 12,196,600 13,939,000 13,939,000
2.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 17,424,000 3,485,000 1,742,400 12,196,600 13,939,000 13,939,000

3,522,000 704,000 352,000 2,466,000 2,818,000 2,818,000
2.3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 3,522,000 704,000 352,000 2,466,000 2,818,000 2,818,000

8,497,000 1,699,000 849,700 5,948,300 6,798,000 6,798,000
2.4.1 คาบํารุงสถานท่ีในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (เสาร - อาทิตย) 6,310,000 1,262,000 631,000 4,417,000 5,048,000 5,048,000
2.4.2 คาบํารุงสถานท่ีในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (ซุมสินคา) 1,827,000 365,000 182,700 1,279,300 1,462,000 1,462,000
2.4.3 คาบํารุงสถานท่ีในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 360,000 72,000 36,000 252,000 288,000 288,000

6,820,000 682,000 682,000 5,456,000 6,138,000 6,138,000
2.5.1 การใหบริการท่ีพัก/สถานท่ี 6,820,000 682,000 682,000 5,456,000 6,138,000 6,138,000

5,851,000 1,170,000 585,100 4,095,900 4,681,000 4,681,000
2.6.1 รายไดจากศูนยหนังสือ 5,851,000 1,170,000 585,100 4,095,900 4,681,000 4,681,000

3,780,000 756,000 378,000 2,646,000 3,024,000 3,024,000
2.7.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 3,780,000 756,000 378,000 2,646,000 3,024,000 3,024,000

601,398,700 29,930,000 15,306,400 107,829,600 123,136,000 571,468,700
ขอมูล ณ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 2.4 งบเงินรายไดจากเงินผลประโยชนจากราชพัสดุ

 2.5 งบเงินรายไดจากศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

 2.6 เงินรายไดจากศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

1. งบ แผนดิน
2. งบ รายได
 2.1 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

 2.2 งบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)

 2.3 งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)

 2.7 งบการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560

ประเภทงบประมาณ/แหลงที่มาของงบประมาณ

สํารองจาย งบประมาณรายจาย

งบประมาณรายจาย

A
Typewritten text
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สวนที่ 3
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติยุทธศาสตรและแหลงงบประมาณ

3.2 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติหนวยงาน

3.3 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามมิติยุทธศาสตร

3.4 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามมิติหนวยงาน
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3.1 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติยุทธศาสตรและแหลงงบประมาณ

มิติยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

มิติแหลงงบประมาณ
 งบประมาณแผนดิน
 งบบํารุงการศึกษา (บกศ.)
 งบ กศ.บป.
 งบบัณฑิตศึกษา
 งบบํารุงการศึกษาคงคลัง (บกศ.คงคลัง)
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาทองถิ่น 19 7,691,675.00 6 558,600.00 2 105,000.00 1 13,000.00 4 3,600,500.00 32 11,968,775.00 11.64 2.11

ยุทธศาสตรท่ี 2
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 8 7,477,100.00 4 3,779,680.00 - - - - - - 12 11,256,780.00 4.36 1.99

ยุทธศาสตรท่ี 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 60 15,478,384.00 52 10,788,143.00 7 867,540.00 2 1,550,900.00 16 6,577,800.00 137 35,262,767.00 49.82 6.22

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 25 170,142,241.00 42 41,586,997.00 11 12,966,460.00 1 871,300.00 7 5,885,100.00 86 231,452,098.00 31.27 40.83

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 247,543,300.00 5 26,401,820.00 - - 1 382,800.00 - - 7 274,327,920.00 2.55 48.39

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน - - 1 2,622,760.00 - - - - - - 1 2,622,760.00 0.36 0.46

รวม 113 448,332,700.00 110 85,738,000.00 20 13,939,000.00 5 2,818,000.00 27 16,063,400.00 275 566,891,100.00 100.00 100.00

กรอบวงเงินงบแผนดิน 79.09
กรอบวงเงินงบ บกศ. 15.12

กรอบวงเงินงบ กศ.บป. 2.46
กรอบวงเงินงบบัณฑิตศึกษา 0.50

วงเงินอนุมัติงบ บกศ.(คงคลัง) 2.83
รวมงบประมาณทุกกรอบวงเงิน 100.00
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566,891,100.00

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

คิดเปนรอยละ

คิดเปนรอยละ

85,738,000.00
448,332,700.00

2,818,000.00
13,939,000.00

16,063,400.00 คิดเปนรอยละ

คิดเปนรอยละ

สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติยุทธศาสตรและแหลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร
แหลงงบประมาณ / จํานวนโครงการ และงบประมาณ รวมงบแผนดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. งบ บกศ.(คงคลัง) คิดเปนรอยละงบบัณฑิตศึกษา



3.2 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติหนวยงาน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 คณะครุศาสตร
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 สถาบันอยุธยาศึกษา
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สํานักงานอธิการบดี
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - 1 2,622,760.00 - - - - 1 3,000,000.00 2 5,622,760.00 0.73 0.99

2) คณะครุศาสตร 10 13,608,220.00 9 15,110,075.00 - - - - - - 19 28,718,295.00 6.91 5.07

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 8,197,640.00 16 2,586,615.00 5 752,590.00 - - - - 40 11,536,845.00 14.55 2.04

4) คณะวิทยาการจัดการ 18 4,850,580.00 39 1,680,175.00 6 679,120.00 - - - - 63 7,209,875.00 22.91 1.27

5) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 35 33,249,600.00 9 1,937,218.00 1 192,980.00 - - - - 45 35,379,798.00 16.36 6.24

6) สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 10,104,300.00 2 222,500.00 - - - - 7 1,900,000.00 16 12,226,800.00 5.82 2.16

7) สถาบันอยุธยาศึกษา 9 1,769,800.00 1 232,500.00 - - - - 3 600,500.00 13 2,602,800.00 4.73 0.46

8) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 12,486,400.00 5 2,687,344.00 3 1,313,760.00 - - - - 11 16,487,504.00 4.00 2.91

9) สํานักงานอธิการบดี 12 364,066,160.00 28 58,658,813.00 5 11,000,550.00 - - 16 10,562,900.00 61 444,288,423.00 22.18 78.37

10) สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา - - - - - - 5 2,818,000.00 - - 5 2,818,000.00 1.82 0.50

รวม 113 448,332,700.00 110 85,738,000.00 20 13,939,000.00 5 2,818,000.00 27 16,063,400.00 275 566,891,100.00 100.00 100.00
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สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติหนวยงานและแหลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร
แหลงงบประมาณ / จํานวนโครงการ และงบประมาณ รวม คิดเปนรอยละงบแผนดิน งบ บกศ. งบบัณฑิตศึกษา งบ บกศ.(คงคลัง)งบ กศ.บป.



3.3 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามมิติยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
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ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(งปม.11) จํานวนผูเขารับบริการ งบประมาณ 1 6101000008 พัฒนาวิชาชีพครู 3,000,000.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร
(งปม.12) จํานวนโครงการบริการวิชาการตรงตามความตองการของทองถิ่น งบประมาณ 2 6108000025 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 250,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(งปม.13) ผลงานบริการวิชาการไดนําไปใชประโยชน / ตอยอด งบประมาณ 3 6108000036 บริการวิชาการแกสังคม 240,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(งปม.14) จํานวนผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น งบประมาณ 4 6108000038 อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 30,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ 5 6108000040 การจัดการเรียนรูตามศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาเคมี 22,900.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(งปม.15) จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 6 6108000047 พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น 260,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(งปม.16) รอยละของการรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น งบประมาณ 7 6108000048 ถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23,775.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 6108000030 สรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 100,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(S1.1) จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนําศาสตรพระราชาไปพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตร 9 6116000006 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1,046,450.00 (1) งบแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา
(S1.3) จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อ ยุทธศาสตร 10 6116000012 พัฒนาเด็กและเยาวชน 379,300.00 (1) งบแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ในดานเศรษฐกิจ 11 6116000014 สงเสริมการพัฒนาตามศาสตรแหงพระราชา 765,000.00 (1) งบแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา
(S1.4) จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อ ยุทธศาสตร 12 6116000007 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 809,250.00 (1) งบแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ในดานสังคม 13 6117000004 สงเสริมงานวิจัยและศึกษาองคความรูวัฒนธรรมอยุธยา 140,500.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
(S1.5) จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก ยุทธศาสตร 14 6117000005 อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 60,000.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
ปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ในดานสิ่งแวดลอม 15 6117000009 เผยแพรงานวิจัยและองคความรูวัฒนธรรมอยุธยา 264,050.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
(S1.6) รอยละของผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติ ยุทธศาสตร 16 6117000011 อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 42,250.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
และทองถิ่น 17 6117000014 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และ 63,000.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
(S1.7) รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร ภูมิปญญาไทย

18 6117000013 การจัดการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก 75,200.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
(A1.1) จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตรพระราชา ที่ชุมชนทองถิ่นสามารถนําไปใช แผนปฏิบัติราชการ 19 6117000015 สรางเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทองเที่ยว เมืองมรดกโลก 120,000.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
ประโยชนตอยอดได 20 6106000010 สงเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 41,100.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(A1.2) รอยละของครัวเรือนที่ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได แผนปฏิบัติราชการ 21 6106000013 การนําเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตรสรางสรรคระดับชาติ  ป 2560 84,000.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(A1.3) จํานวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับฟงปญหาหรือหัวขอการพัฒนาของชุมชน แผนปฏิบัติราชการ 22 6106000035 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 97,800.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(A1.4) โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีชุมชนทองถิ่นสามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดได แผนปฏิบัติราชการ 23 6107000039 ปนนักโลจิสติกสมืออาชีพ สูการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 12,700.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
(A1.5) จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการ 24 6107000061 การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหธุรกิจชุมชน 20,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
(A1.6) ผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น เอกลักษณและ แผนปฏิบัติราชการ 25 6115000010 สงเสริมวิทยวิชาการ 303,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัฒนธรรมของชาติ 26 6106000039 ละครเวทีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปการกอตั้งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 75,000.00 (3) งบ กศ.บป. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(A1.7) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนปฏิบัติราชการ 27 6106000040 รวมแสดงวัฒนธรรมของเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 30,000.00 (3) งบ กศ.บป. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(A1.8) การนําองคความรูวัฒนธรรมอยุธยา ไปใชอางอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพ่ิมขึ้น แผนปฏิบัติราชการ ระดับชาติ/นานาชาติ
(A1.9) จํานวนขอมูลงานวิจัย/องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา แผนปฏิบัติราชการ 28 6109000003 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 13,000.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

29 6117000017 อนุรักษ สืบสานและเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 90,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันอยุธยาศึกษา
30 6117000010 การวิจัยประวัติศาสตรชุมชน 300,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันอยุธยาศึกษา
31 6117000012 อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 210,500.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันอยุธยาศึกษา
32 6114000033 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 3,000,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวมงบประมาณ (บาท) 11,968,775.00
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ไมนอยกวา 1 เรื่อง
5 เรื่อง

ไมนอยกวา 1 โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ

ไมนอยกวา 2 โครงการ

คาเปาหมาย
3,300 คน

86 โครงการ/กิจกรรม

ไมนอยกวา 2 โครงการ

รอยละ 85
3,650 คน

รอยละ 50
27 โครงการ/กิจกรรม

ไมนอยกวา 2 โครงการ

ไมนอยกวารอยละ80

ไมนอยกวารอยละ 50

ไมนอยกวารอยละ 80

ไมนอยกวา 2 โครงการ

รอยละ 10
5 ครั้ง

รอยละ 35
5 หลักสูตร

ไมนอยกวารอยละ 50



ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(งปม.17) จํานวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ งบประมาณ 1 6101000007 พัฒนานักศึกษาครูดานศิลปวัฒนธรรม 137,500.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร
(งปม.18) รอยละของผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจาย งบประมาณ 2 6101000009 พัฒนาสมรรถนะ ความรู และความสามารถของนักศึกษาครูใหเปนครูมืออาชีพ 509,000.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม 3 6102000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 599,500.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)
กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 4 6103000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,469,400.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร (โรงเรียนประถมสาธิต)
(งปม.19) รอยละของผูเรียนที่มีระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยเม่ือเทียบ งบประมาณ 5 6104000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,356,700.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตมัธยม)
กับการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเทาใน 6 6105000001 พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ          1,010,000.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร (ศูนยการศึกษาพิเศษ)
- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน = ระดับ A1 (ไมนอยกวารอยละ 20) 7 6108000029 การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตร 375,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = ระดับ A2 (ไมนอยกวารอยละ 20) 8 6108000034 พัฒนาครูดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางนวัตกรรม 20,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ผูเรียนระดับปริญญาตรี = ระดับ B2 (ไมนอยกวารอยละ 20) 9 6101000003 พัฒนาการเรียนการสอน 1,755,140.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร

10 6102000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย 558,900.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)
(S2.1) รอยละของบัณฑิตครูที่มีงานทําภายใน 1 ป ยุทธศาสตร 11 6104000004 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 452,920.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร (โรงเรียนประถมสาธิต)
(S2.2) รอยละบัณฑิตครูที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานในทองถิ่น ยุทธศาสตร 12 6104000002 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,012,720.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตมัธยม)
(S2.3) รอยละของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง ยุทธศาสตร
(S2.4) รอยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา ยุทธศาสตร
(S2.5) รอยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบทาง ยุทธศาสตร
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร
(S2.6) รอยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงมีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ ยุทธศาสตร
โรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน

รวมงบประมาณ (บาท) 11,256,780.00
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

แผนงาน/โครงการตัวช้ีวัด
คาเปาหมาย
1,218 คน

รอยละ 100

ไมนอยกวารอยละ 20

รอยละ 70

รอยละ 20

รอยละ 50
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20



ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(งปม.1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) งบประมาณ 1 6101000005 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร            180,000.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร
(งปม.2) จํานวนนักศึกษาเขาใหม (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) งบประมาณ 2 6101000006 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร              42,620.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร

3 6106000002 สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21            156,194.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.3) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) งบประมาณ 4 6106000003 อบรมและเขาคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน            990,500.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.4) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดงานทําตรงตามสาขา งบประมาณ 5 6106000004 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน              21,100.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภายในระยะเวลา 1 ป 6 6106000005 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย            133,648.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งปม.5 ความพึงพอใจของผูใชบัญฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณ 7 6106000007 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม              23,392.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.6) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ดานสังคมศาสตร) งบประมาณ 8 6106000008 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง              24,989.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.7) จํานวนนักศึกษาเขาใหม (ดานสังคมศาสตร) งบประมาณ 9 6106000014 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร              76,220.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.8) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู (ดานสังคมศาสตร) งบประมาณ 10 6106000017 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร            157,093.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.9) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรไดงานทําตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ 11 6106000019 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองทองถิ่น              67,014.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.10) ความพึงพอใจของผูใชบัญฑิตดานสังคมศาสตร งบประมาณ 12 6106000020 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม            128,960.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.20) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนําไปสูการใชประโยชนในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร งบประมาณ 13 6106000021 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัติศาสตร              28,185.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ 14 6106000023 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ            104,877.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.21) ผลงานวิจัยที่สามารถนําสงเปนแนวทางเพื่อกําหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือ งบประมาณ 15 6106000025 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุน              78,711.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบในดานตางๆ รอยละ 70 ของโครงการ* (*แนวทางที่ 2.1 วิจัยและ 16 6106000028 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร              63,520.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พัฒนาเพื่อความม่ันคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน) 17 6106000032 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม              51,000.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.22) ผลงานวิจัยที่สามารถนําสงเปนแนวทางเพื่อกําหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือ งบประมาณ 18 6106000033 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล              19,336.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบในดานตางๆ รอยละ 70 ของโครงการ** (**แนวทางที่ 2.3 การจัดการ 19 6106000036 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย              52,292.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความรูการวิจัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ) 20 6106000038 พัฒนาทักษะทางดานภาษา (ศูนยภาษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 56,109.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(งปม.23) โครงการวิจัยที่แลวเสร็จสามารถยื่นตีพิมพระดับชาติ และนานาชาติ รอยละ 50* งบประมาณ 21 6107000004 เตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ              56,700.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(*แนวทาง 3.1 วิจัยพื้นฐาน) 22 6107000008 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ              33,070.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(งปม. 24) โครงการวิจัยที่สามารถกําหนดแนวทางนําไปตอยอดเชิงลึกหรือนําไปใชแกไขปญหา งบประมาณ 23 6107000010 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ              53,650.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
การดําเนินงานของหนวยงาน รอยละ 50** (**แนวทาง 3.2 วิจัยประยุกต) 24 6107000014 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ              31,530.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ

25 6107000019 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี              76,710.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ ยุทธศาสตร 26 6107000023 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 23,530.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
หนวยงานระดับจังหวัด 27 6107000026 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียวตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล              31,530.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.2) จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตร 28 6107000031 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย              32,940.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยูในระดับดี ยุทธศาสตร 29 6107000034 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ              16,650.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.5) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/สํานัก และมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร 30 6107000036 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนําเสนอผลงานและการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ                5,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
อยูในระดับดี 31 6107000049 เสริมสรางองคความรูนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส            123,300.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.6) รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ยุทธศาสตร 32 6107000056 สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ              92,400.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.7) รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ยุทธศาสตร 33 6107000057 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ              13,650.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.8) รอยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสรางงานไดดวยตนเอง ยุทธศาสตร 34 6107000059 พัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ              71,550.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.9) รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ยุทธศาสตร 35 6114000021 เตรียมความพรอมทางดานวิชาการ                6,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 36 6114000022 กาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 36,670.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S3.10) รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ยุทธศาสตร 37 6108000006 จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ            281,350.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(S3.11) รอยละของอาจารยทําวิจัยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด ยุทธศาสตร 38 6108000007 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 100,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(S3.12) รอยละของผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ยุทธศาสตร 39 6108000008 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 54,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(S3.13) รอยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน ยุทธศาสตร 40 6108000011 การเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงวิชาการ 22,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย 41 6108000017 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 522,813.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

42 6108000019 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรู 666,961.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A3.1) จํานวนการถายทอดองคความรูแกชุมชนเปาหมายในเขตพื้นที่บริการ แผนปฏิบัติราชการ 43 6108000020 บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 85,040.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(พระนครศรีอยุธยา/อางทอง) 44 6108000032 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ 170,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ

300 คน

6,550 คน
1,900 คน
1,450 คน

ตัวช้ีวัด

รอยละ 85

ไมนอยกวา 2 หลักสูตร

ไมนอยกวา 2 โครงการ

คาเปาหมาย

9 โครงการ

1 โครงการ

330 คน

รอยละ 80
1,025 คน

รอยละ 80
รอยละ 80

7 โครงการ

80 รอยละ
85 รอยละ
3 โครงการ

5 โครงการ

รอยละ 30
รอยละ 30
รอยละ 10
รอยละ 50

รอยละ 85
รอยละ 50
รอยละ 50

ไมนอยกวา รอยละ 30

3 เรื่อง



ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการตัวช้ีวัด
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(A3.2) รอยละของบุคลากรมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แผนปฏิบัติราชการ 45 6108000033 ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A3.3) รอยละของอาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ 46 6108000035 พัฒนาวิทยาศาสตรสูสากล 100,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A3.4) รอยละของจํานวนนักวิจัยรุนใหมเพิ่มขึ้น แผนปฏิบัติราชการ 47 6108000037 จัดอบรมผูสูงอายุโดยเนนกระบวนการกลุมและการฝกปฏิบัติ 125,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A3.5) รอยละของจํานวนผลงานวิชาการของคณาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร แผนปฏิบัติราชการ 48 6108000039 การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา 100,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามประกาศ ก.พ.อ. 49 6108000041 พัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A3.6) งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น แผนปฏิบัติราชการ 50 6108000042 การเตรียมความพรอม เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร 25,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A3.7) จํานวนการจัดประชุมการระดับชาติ/นานาชาติ แผนปฏิบัติราชการ 51 6108000043 การสงเสริมงานวิจัย 930,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A3.8) รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น แผนปฏิบัติราชการ 52 6108000044 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต 2,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

53 6108000046 อบรมการบริหารงาน ISO 9000 และการจัดการของเสียหรือของเสียอันตราย 30,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
54 6108000052 อบรม “จริยธรรมวิจัยในคน” 12,500.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
55 6116000010 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน 3,461,300.00 (1) งบแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทศาสตรของประเทศ
56 6116000015 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ 745,000.00 (1) งบแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา
57 6116000016 วิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ 2,898,000.00 (1) งบแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา
58 6112000004 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1,500,000.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
59 6113000002 ศึกษาดูงานและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 51,460.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
60 6114000005 พัฒนากิจการนักศึกษา 414,320.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
61 6101000004 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 288,000.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร
62 6106000006 สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 241,750.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
63 6106000012 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 70,850.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
64 6106000018 สงเสริมและพัฒนางานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 375,000.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
65 6106000022 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25,000.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
66 6106000024 สงเสริมการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 251,300.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
67 6106000026 สงเสริมการผลิตและเผยแพรงานวิจัย 288,200.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
68 6106000027 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 404,500.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
69 6106000031 พัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 58,670.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
70 6106000037 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ 262,500.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สังคมศาสตร
71 6107000005 เตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 28,320.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
72 6107000009 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 28,270.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
73 6107000012 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 36,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
74 6107000013 ริเริ่มสงเสริมสนับสนุนและตอยอดการเปนผูประกอบการ 32,680.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
75 6107000018 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 12,500.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
76 6107000020 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 41,300.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
77 6107000021 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี 31,650.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
78 6107000024 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 29,720.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
79 6107000025 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด 12,500.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
80 6107000027 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว 15,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
81 6107000029 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียวตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 39,525.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
82 6107000030 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 22,500.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
83 6107000032 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 30,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
84 6107000033 อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและการสรางทีมงาน 26,870.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
85 6107000038 ศึกษาดูงานดานธุรกิจระหวางประเทศ 17,660.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
86 6107000041 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 26,230.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
87 6107000042 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 45,516.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
88 6107000044 สงเสริมการพัฒนาทางดานโลจิสติกส 9,200.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
89 6107000045 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 12,500.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
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คาเปาหมาย
90 6107000046 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 12,500.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
91 6107000052 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 20,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
92 6107000054 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 21,680.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
93 6107000058 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ 12,500.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
94 6107000062 จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 140,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
95 6114000025 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 142,820.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
96 6108000015 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 241,680.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
97 6108000024 เปดบานวิทยาศาสตร 50,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
98 6108000027 พัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 398,691.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
99 6108000031 ทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร 75,200.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
100 6108000051 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 705,511.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
101 6111000017 พัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 3,046,440.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
102 6111000019 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 305,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
103 6112000007 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 827,360.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
104 6113000008 จัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 536,350.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
105 6114000004 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 32,500.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
106 6114000009 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2561 250,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
107 6114000011 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 585,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
108 6114000018 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คณะมนุษยศาสตรและ 94,764.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)

สังคมศาสตร
109 6114000030 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60,447.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
110 6114000031 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คณะวิทยาการจัดการ 72,342.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
111 6114000032 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คณะครุศาสตร 87,447.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
112 6115000008 พัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 306,200.00 (2) งบ บกศ. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
113 6106000030 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 279,230.00 (3) งบ กศ.บป. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
114 6107000006 เตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.) 111,000.00 (3) งบ กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ
115 6107000017 พัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สําหรับนักศึกษา กศ.บป) 11,000.00 (3) งบ กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ
116 6108000022 จัดการศึกษา กศ.บป. 192,980.00 (3) งบ กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
117 6113000007 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป. 136,820.00 (3) งบ กศ.บป. สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
118 6114000026 พัฒนาบทบาทอาจารยที่ปรึกษาและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 48,310.00 (3) งบ กศ.บป. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
119 6114000027 ใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 88,200.00 (3) งบ กศ.บป. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
120 6109000002 พัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 28,350.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
121 6109000005 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1,522,550.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
122 6116000003 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 120,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนา

 (Thailand Research Expo 2018)
123 6116000005 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 30,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนา
124 6116000004 โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ 85,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนา
125 6116000017 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25611,500,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนา
126 6116000008 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 100,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนา
127 6116000009 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 35,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนา
128 6111000018 กองทุนพัฒนาบุคลากร 1,500,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
129 6112000005 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 480,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
130 6113000003 พัฒนาอาจารยใหม 152,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
131 6113000010 จัดซ้ือโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง (Speexx) 836,160.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
132 6114000003 โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา 15,700.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
133 6114000008 โครงการพัฒนาความรวมมือและสงเสริมการมีสวนรวมของสถานประกอบการ 14,100.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
134 6114000010 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพอาจารยสหกิจศึกษา 142,900.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)



ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการตัวช้ีวัด

คาเปาหมาย
135 6114000012 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา 139,300.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
136 6114000028 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 927,640.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
137 6114000035 กองทุนพัฒนาการฝกอาชีพนักศึกษา start up 500,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)

รวมงบประมาณ (บาท) 35,262,767.00
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ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(S4.1) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ยุทธศาสตร 1 6101000002 จัดซ้ือครุภัณฑคณะครุศาสตร          3,303,500.00 (1) งบแผนดิน คณะครุศาสตร
(S4.2) รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอบรรยากาศและสภาพแวดลอม ยุทธศาสตร 2 6106000001 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานและการเรียนการสอน          5,964,500.00 (1) งบแผนดิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภายในมหาวิทยาลัย 3 6107000050 บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 83,600.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S4.3) ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน ยุทธศาสตร 4 6107000063 จัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 4,062,100.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาการจัดการ
(S4.4) จํานวนระบบงาน/ฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก ยุทธศาสตร 5 6108000005 จัดซ้ือครุภัณฑ 26,836,300.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 6108000009 ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33,600.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A4.1) รอยละในการรับรูขาวสารของบุคลากรภายใน แผนปฏิบัติราชการ 7 6108000010 จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 100,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(A4.2) จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 8 6108000018 บํารุงรักษาครุภัณฑ จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตร 101,436.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 6108000021 บริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 455,764.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10 6108000023 บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 498,017.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11 6108000026 สนับสนุนการจัดการศึกษา 255,144.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 6108000028 ประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 400,000.00 (1) งบแผนดิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13 6117000003 จัดซ้ือครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 732,500.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
14 6117000006 งานทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา 272,300.00 (1) งบแผนดิน สถาบันอยุธยาศึกษา
15 6111000008 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย) 1,116,900.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
16 6111000009 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 6,164,600.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
17 6111000010 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม - ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) 64,570,500.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
18 6111000011 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย - สิ่งกอสราง) 41,761,100.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
19 6112000003 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน 414,320.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
20 6113000005 บริหารจัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ 362,860.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
21 6114000006 จัดซ้ือชุดครุภัณฑประกอบหองสหกิจศึกษา 74,500.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
22 6114000007 จัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา 92,300.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
23 6115000002 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,000,000.00 (1) งบแผนดิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 6115000003 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,599,900.00 (1) งบแผนดิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 6115000007 จัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,886,500.00 (1) งบแผนดิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 6101000001 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร 275,235.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร
27 6106000015 ประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 77,000.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
28 6106000016 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15,400.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
29 6106000029 พัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูมาตรฐานสากล 60,000.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
30 6106000034 บริหารและจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 233,545.00 (2) งบ บกศ. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
31 6107000007 การสรางเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษากับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 8,800.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
32 6107000015 จัดซ้ือวัสดุในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ 40,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
33 6107000022 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบัญชี 11,780.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
34 6107000028 บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 335,220.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
35 6107000037 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 64,564.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
36 6107000040 จัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 15,420.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
37 6107000043 จัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 11,430.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
38 6107000048 จัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ 61,590.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
39 6107000051 จัดซ้ือวัดสุสํานักงานสาขาวิชาาการเปนผูประกอบการ 11,775.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
40 6107000053 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 14,360.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
41 6107000060 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 163,170.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
42 6114000023 ประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ 61,925.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาการจัดการ
43 6108000012 จัดซ้ือครุภัณฑ 144,572.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
44 6108000013 พัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล 60,469.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไมนอยกวา 2 MOU

ไมนอยกวา รอยละ 85

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ
คาเปาหมาย

ไมนอยกวา รอยละ 85

ไมนอยกวา รอยละ 85

ไมนอยกวา รอยละ 85

ไมนอยกวา 1 ระบบ/ฐาน

ตัวช้ีวัด



ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ

คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด

45 6108000014 จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24,000.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
46 6108000016 บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 237,095.00 (2) งบ บกศ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
47 6116000001 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 214,700.00 (2) งบ บกศ. สถาบันวิจัยและพัฒนา
48 6116000002 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 7,800.00 (2) งบ บกศ. สถาบันวิจัยและพัฒนา
49 6117000007 บริหารจัดการสถาบันอยุธยาศึกษา 232,500.00 (2) งบ บกศ. สถาบันอยุธยาศึกษา
50 6110000004 บริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย 4,574,150.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
51 6110000005 บริหารจัดการกิจการสภาคณาจารยและขาราชการ 200,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
52 6111000014 เพิ่มประสิทธิภาพหนวยงาน 445,735.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
53 6111000015 สนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 29,323,605.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
54 6112000001 บริหารจัดการกองนโยบายและแผน 176,800.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
55 6112000002 จัดซ้ือครุภัณฑกองนโยบายและแผน 75,840.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
56 6113000004 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 66,900.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
57 6113000006 บริหารการจัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ 160,600.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
58 6114000002 บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 102,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
59 6114000013 สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 80,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
60 6114000015 บริการหอพักนักศึกษา 661,200.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
61 6114000016 จัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา 947,900.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
62 6114000019 จัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 113,773.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
63 6114000020 ปรับปรุงอาคารกองพัฒนานักศึกษา 98,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
64 6119000002 บริหารจัดการหนวยตรวจสอบภายใน 100,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (หนวยตรวจสอบภายใน)
65 6115000006 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 642,840.00 (2) งบ บกศ. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
66 6115000009 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 202,332.00 (2) งบ บกศ. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
67 6115000011 จัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,232,972.00 (2) งบ บกศ. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
68 6106000009 ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 150,000.00 (3) งบ กศ.บป. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
69 6106000011 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 218,360.00 (3) งบ กศ.บป. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
70 6107000011 ครุภัณฑหองปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการ 73,000.00 (3) งบ กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ
71 6107000035 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคกศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 112,800.00 (3) งบ กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ
72 6107000047 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ 354,020.00 (3) งบ กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ
73 6107000055 จัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติของหลักสูตร 17,300.00 (3) งบ กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ
74 6111000012 สนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 10,647,220.00 (3) งบ กศ.บป. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
75 6114000014 สนับสนุนดานพยาบาลนักศึกษา กศ.บป 80,000.00 (3) งบ กศ.บป. สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
76 6115000005 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 114,258.00 (3) งบ กศ.บป. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
77 6115000004 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 260,000.00 (3) งบ กศ.บป. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
78 6115000012 จัดซ้ือครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 939,502.00 (3) งบ กศ.บป. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
79 6109000004 บริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 871,300.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
80 6116000011 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 30,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนา
81 6110000006 สมทบเงินรายไดราคาเรียนรวม 4,370,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
82 6111000005 สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 639,600.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
83 6111000006 ครุภัณฑสื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร 24,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
84 6112000006 งานบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธ 577,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
85 6112000009 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยKPI รายบุคคล 150,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
86 6114000029 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย 94,500.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)

ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศครั้งที่ 9
รวมงบประมาณ (บาท) 231,452,098.00
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ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
- - 1 6111000007 รายการบุคลากรภาครัฐ      247,543,300.00 (1) งบแผนดิน สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)

2 6111000013 รายการบุคลากรภาครัฐ 14,634,660.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
3 6111000016 สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง 1,000,000.00 (2) งบ บกศ. สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
4 6102000005 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) 1,488,600.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)
5 6103000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) 3,702,480.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร (โรงเรียนประถมสาธิต)
6 6104000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม) 5,576,080.00 (2) งบ บกศ. คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตมัธยม)
7 6109000006 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) 382,800.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รวมงบประมาณ (บาท) 274,327,920.00
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แผนงาน/โครงการ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ตัวช้ีวัด

-
คาเปาหมาย



ช่ือตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ลําดับ ช่ือแผนงาน/ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ
- - 1 6100000001 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          2,622,760.00 (2) งบ บกศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวมงบประมาณ (บาท) 2,622,760.00
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แผนงาน/โครงการ

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

ตัวช้ีวัด

-
คาเปาหมาย



3.4 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามมิติหนวยงาน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 คณะครุศาสตร
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 สถาบันอยุธยาศึกษา
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สํานักงานอธิการบดี
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6100000001 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2,622,760.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
2 6114000033 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 3,000,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ

รวมงบประมาณ (บาท) 5,622,760.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผูรับผิดชอบ
1 6101000002 จัดซ้ือครุภัณฑคณะครุศาสตร 3,303,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะครุศาสตร
2 6101000005 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร 180,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม คณะครุศาสตร
3 6101000006 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 42,620.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม คณะครุศาสตร
4 6101000007 พัฒนานักศึกษาครูดานศิลปวัฒนธรรม 137,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร
5 6101000008 พัฒนาวิชาชีพครู 3,000,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น คณะครุศาสตร
6 6101000009 พัฒนาสมรรถนะ ความรู และความสามารถของนักศึกษาครูใหเปนครูมืออาชีพ 509,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร
7 6102000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 599,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)
8 6103000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,469,400.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร (โรงเรียนประถมสาธิต)
9 6104000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,356,700.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตมัธยม)
10 610500001 พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,010,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร (ศูนยการศึกษาพิเศษ)
11 6101000001 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร 275,235.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะครุศาสตร
12 6101000003 พัฒนาการเรียนการสอน 1,755,140.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร
13 6101000004 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 288,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม คณะครุศาสตร
14 6102000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย 558,900.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)
15 6103000004 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 452,920.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร (โรงเรียนประถมสาธิต)
16 6104000002 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,012,720.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตมัธยม)
17 6102000005 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) 1,488,600.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)
18 6103000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) 3,702,480.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ คณะครุศาสตร (โรงเรียนประถมสาธิต)
19 6104000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม) 5,576,080.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตมัธยม)

รวมงบประมาณ (บาท) 28,718,295.00

34

แผนงาน/โครงการ

คณะครุศาสตร



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6101000002 จัดซ้ือครุภัณฑคณะครุศาสตร 3,303,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6101000005 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร 180,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3 6101000006 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 42,620.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6101000007 พัฒนานักศึกษาครูดานศิลปวัฒนธรรม 137,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6101000008 พัฒนาวิชาชีพครู 3,000,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
6 6101000009 พัฒนาสมรรถนะ ความรู และความสามารถของนักศึกษาครูใหเปนครูมืออาชีพ 509,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7 6101000001 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร 275,235.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8 6101000003 พัฒนาการเรียนการสอน 1,755,140.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
9 6101000004 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 288,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 9,490,995.00

34/1

คณะครุศาสตร

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6102000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 599,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาฯ
2 6102000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย 558,900.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาฯ
3 6102000005 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย) 1,488,600.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐฯ

รวมงบประมาณ (บาท) 2,647,000.00

*(5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
*(6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

34/2

 คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6103000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,469,400.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาฯ
2 6103000004 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 452,920.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาฯ
3 6103000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต) 3,702,480.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐฯ

รวมงบประมาณ (บาท) 5,624,800.00

*(5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
*(6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

34/3

คณะครุศาสตร (โรงเรียนประถมสาธิต)

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6104000001 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,356,700.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาฯ
2 6104000002 สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,012,720.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาฯ
3 6104000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม) 5,576,080.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐฯ

รวมงบประมาณ (บาท) 9,945,500.00

*(5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
*(6) โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

34/4

คณะครุศาสตร (โรงเรียนสาธิตมัธยม)

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
10 6105000001 พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,010,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 1,010,000.00

34/5

คณะครุศาสตร (ศูนยการศึกษาพิเศษ)

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6106000002 สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 156,194.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6106000003 อบรมและเขาคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 990,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (7) โครงการอบรมและเขาคายภาษาอังกฤษฯ
3 6106000004 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน 21,100.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6106000005 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย 133,648.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6106000007 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม 23,392.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
6 6106000008 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะการแสดง 24,989.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7 6106000014 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร 76,220.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8 6106000017 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 157,093.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
9 6106000019 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการปกครองทองถิ่น 67,014.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
10 6106000020 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 128,960.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
11 6106000021 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรประวัติศาสตร 28,185.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
12 6106000023 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 104,877.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
13 6106000025 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญ่ีปุน 78,711.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
14 6106000028 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร 63,520.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
15 6106000032 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรม 51,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
16 6106000033 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล 19,336.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
17 6106000036 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีไทย 52,292.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
18 6106000001 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานและการเรียนการสอน 5,964,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
19 6106000038 พัฒนาทักษะทางดานภาษา (ศูนยภาษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 56,109.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
20 6106000010 สงเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 41,100.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
21 6106000013 การนําเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตรสรางสรรคระดับชาติ  ป 2560 84,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
22 6106000035 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 97,800.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
23 6106000006 สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 241,750.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
24 6106000012 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 70,850.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
25 6106000018 สงเสริมและพัฒนางานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 375,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
26 6106000022 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
27 6106000024 สงเสริมการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 251,300.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
28 6106000026 สงเสริมการผลิตและเผยแพรงานวิจัย 288,200.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
29 6106000027 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 404,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
30 6106000031 พัฒนาบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 58,670.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
31 6106000037 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ 262,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

สังคมศาสตร
32 6106000015 ประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 77,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
33 6106000016 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15,400.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
34 6106000029 พัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูมาตรฐานสากล 60,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
แผนงาน/โครงการ

35 6106000034 บริหารและจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 233,545.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
36 6106000039 ละครเวทีเน่ืองในโอกาสครบรอบ 42 ปการกอตั้งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 75,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
37 6106000040 รวมแสดงวัฒนธรรมของเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 30,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับชาติ/นานาชาติ
38 6106000030 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 279,230.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
39 6106000009 ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 150,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
40 6106000011 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 218,360.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 11,536,845.00

*(7) โครงการอบรมและเขาคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษา
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6107000004 เตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 56,700.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6107000008 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ 33,070.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3 6107000010 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 53,650.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6107000014 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 31,530.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6107000019 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 76,710.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
6 6107000023 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 23,530.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7 6107000026 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 31,530.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8 6107000031 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 32,940.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
9 6107000034 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 16,650.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
10 6107000036 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนําเสนอผลงานและการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 5,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
11 6107000049 เสริมสรางองคความรูนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 123,300.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
12 6107000050 บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 83,600.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
13 6107000056 สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ 92,400.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
14 6107000057 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 13,650.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
15 6107000059 พัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 71,550.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
16 6107000063 จัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 4,062,100.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
17 6114000021 เตรียมความพรอมทางดานวิชาการ 6,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
18 6114000022 กาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 5 36,670.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
19 6107000039 ปนนักโลจิสติกสมืออาชีพ สูการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง 12,700.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
20 6107000005 เตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 28,320.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
21 6107000007 การสรางเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษากับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 8,800.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
22 6107000009 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 28,270.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
23 6107000012 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 36,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
24 6107000013 ริเริ่มสงเสริมสนับสนุนและตอยอดการเปนผูประกอบการ 32,680.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
25 6107000015 จัดซ้ือวัสดุในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ 40,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
26 6107000018 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 12,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
27 6107000020 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 41,300.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
28 6107000021 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี 31,650.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
29 6107000022 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบัญชี 11,780.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
30 6107000024 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 29,720.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
31 6107000025 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด 12,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
32 6107000027 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว 15,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
33 6107000028 บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝกประสบการณวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 335,220.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
34 6107000029 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียวตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 39,525.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
35 6107000030 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 22,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
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36 6107000032 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 30,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
37 6107000033 อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและการสรางทีมงาน 26,870.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
38 6107000037 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 64,564.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
39 6107000038 ศึกษาดูงานดานธุรกิจระหวางประเทศ 17,660.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
40 6107000061 การสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหธุรกิจชุมชน 20,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
41 6107000040 จัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 15,420.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
42 6107000041 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 26,230.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
43 6107000042 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 45,516.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
44 6107000043 จัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 11,430.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
45 6107000044 สงเสริมการพัฒนาทางดานโลจิสติกส 9,200.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
46 6107000045 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 12,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
47 6107000046 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 12,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
48 6107000048 จัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ 61,590.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
49 6107000051 จัดซ้ือวัดสุสํานักงานสาขาวิชาาการเปนผูประกอบการ 11,775.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
50 6107000052 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา              20,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
51 6107000053 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 14,360.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
52 6107000054 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 21,680.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
53 6107000058 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ 12,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
54 6107000060 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 163,170.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
55 6107000062 จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 140,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
56 6114000023 ประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ 61,925.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
57 6114000025 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 142,820.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
58 6107000006 เตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (กศ.บป.) 111,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
59 6107000017 พัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สําหรับนักศึกษา กศ.บป) 11,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
60 6107000011 ครุภัณฑหองปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการ 73,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
61 6107000035 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคกศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 112,800.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
62 6107000047 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ 354,020.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
63 6107000055 จัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติของหลักสูตร 17,300.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 7,209,875.00
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6108000005 จัดซ้ือครุภัณฑ 26,836,300.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
2 6108000006 จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 281,350.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
3 6108000007 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 100,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
4 6108000008 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 54,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
5 6108000009 ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33,600.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
6 6108000010 จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 100,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
7 6108000011 การเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงวิชาการ 22,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
8 6108000017 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 522,813.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
9 6108000018 บํารุงรักษาครุภัณฑ จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตร 101,436.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
10 6108000019 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรู 666,961.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
11 6108000020 บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 85,040.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
12 6108000021 บริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 455,764.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
13 6108000023 บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 498,017.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
14 6108000025 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 250,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
15 6108000026 สนับสนุนการจัดการศึกษา 255,144.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
16 6108000028 ประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 400,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
17 6108000029 การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตร 375,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
18 6108000030 สรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 100,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
19 6108000032 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ 170,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
20 6108000033 ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
21 6108000034 พัฒนาครูดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางนวัตกรรม 20,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
22 6108000035 พัฒนาวิทยาศาสตรสูสากล 100,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
23 6108000036 บริการวิชาการแกสังคม 240,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
24 6108000037 จัดอบรมผูสูงอายุโดยเนนกระบวนการกลุมและการฝกปฏิบัติ 125,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
25 6108000038 อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 30,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
26 6108000039 การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา 100,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
27 6108000040 การจัดการเรียนรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาเคมี 22,900.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
28 6108000041 พัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
29 6108000042 การเตรียมความพรอม เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร 25,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
30 6108000043 การสงเสริมงานวิจัย 930,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
31 6108000044 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต 2,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
32 6108000046 อบรมการบริหารงาน ISO 9000 และการจัดการของเสียหรือของเสียอันตราย 30,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
33 6108000047 พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น 260,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
34 6108000048 ถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23,775.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
35 6108000052 อบรม “จริยธรรมวิจัยในคน” 12,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
แผนงาน/โครงการ

36 6108000012 จัดซ้ือครุภัณฑ 144,572.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
37 6108000013 พัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล 60,469.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
38 6108000014 จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
39 6108000015 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 241,680.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
40 6108000016 บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 237,095.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
41 6108000024 เปดบานวิทยาศาสตร 50,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
42 6108000027 พัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 398,691.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
43 6108000031 ทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร 75,200.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
44 6108000051 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 705,511.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
45 6108000022 จัดการศึกษา กศ.บป. 192,980.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ

รวมงบประมาณ (บาท) 35,379,798.00

*(1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6116000006 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1,046,450.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
2 6116000007 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 809,250.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
3 6116000010 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน 3,461,300.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม

ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทศาสตรของประเทศ
4 6116000015 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ 745,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
5 6116000016 วิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ 2,898,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
6 6116000012 พัฒนาเด็กและเยาวชน 379,300.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
7 6116000014 สงเสริมการพัฒนาตามศาสตรแหงพระราชา 765,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
8 6116000001 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 214,700.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
9 6116000002 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 7,800.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
10 6116000003 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 120,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม

(Thailand Research Expo 2018)
11 6116000005 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 30,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
12 6116000004 โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ 85,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
13 6116000017 สมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงาน 1,500,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
14 6116000008 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5 100,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
15 6116000009 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 35,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (8) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
16 6116000011 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 30,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 12,226,800.00
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6117000003 จัดซ้ือครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 732,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6117000004 สงเสริมงานวิจัยและศึกษาองคความรูวัฒนธรรมอยุธยา 140,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3 6117000005 อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 60,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4 6117000006 ทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา 272,300.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6117000009 เผยแพรงานวิจัยและองคความรูวัฒนธรรมอยุธยา 264,050.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6 6117000011 อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 42,250.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7 6117000013 การจัดการทองเท่ียวเมืองมรดกโลก 75,200.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8 6117000014 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และ 63,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาไทย
9 6117000015 สรางเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวเมืองมรดกโลก 120,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10 6117000007 บริหารจัดการสถาบันอยุธยาศึกษา 232,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
11 6117000017 อนุรักษ สืบสานและเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 90,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
12 6117000010 การวิจัยประวัติศาสตรชุมชน 300,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
13 6117000012 อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 210,500.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมงบประมาณ (บาท) 2,602,800.00
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สถาบันอยุธยาศึกษา

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6115000002 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,000,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6115000003 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,599,900.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3 6115000007 จัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,886,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6115000010 สงเสริมวิทยวิชาการ 303,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (3) ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
5 6115000006 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 642,840.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
6 6115000008 พัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 306,200.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7 6115000009 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 202,332.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8 6115000011 จัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,232,972.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
9 6115000005 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 114,258.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
10 6115000004 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 260,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
11 6115000012 จัดซ้ือครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 939,502.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 16,487,504.00

43

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผูรับผิดชอบ
1 6111000007 รายการบุคลากรภาครัฐ 247,543,300.00 (1) งบแผนดิน แผนงานบุคลากรภาครัฐ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
2 6111000008 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย) 1,116,900.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
3 6111000009 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 6,164,600.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
4 6111000010 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม - ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) 64,570,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
5 6111000011 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย - สิ่งกอสราง) 41,761,100.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
6 6112000003 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน 414,320.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
7 6112000004 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1,500,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
8 6113000002 ศึกษาดูงานและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 51,460.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
9 6113000005 บริหารจัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ 362,860.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
10 6114000005 พัฒนากิจการนักศึกษา 414,320.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
11 6114000006 จัดซ้ือชุดครุภัณฑประกอบหองสหกิจศึกษา 74,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
12 6114000007 จัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา 92,300.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
13 6110000004 บริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย 4,574,150.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
14 6110000005 บริหารจัดการกิจการสภาคณาจารยและขาราชการ 200,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
15 6111000013 รายการบุคลากรภาครัฐ 14,634,660.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
16 6111000014 เพิ่มประสิทธิภาพหนวยงาน 445,735.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
17 6111000015 สนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 29,323,605.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
18 6111000016 สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง 1,000,000.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
19 6111000017 พัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 3,046,440.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
20 6111000019 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 305,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
21 6112000001 บริหารจัดการกองนโยบายและแผน 176,800.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
22 6112000002 จัดซ้ือครุภัณฑกองนโยบายและแผน 75,840.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
23 6112000007 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 827,360.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
24 6113000004 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 66,900.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
25 6113000006 บริหารการจัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ 160,600.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
26 6113000008 จัดการศึกษาท่ัวไป ภาคปกติ 536,350.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
27 6114000002 บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 102,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
28 6114000004 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 32,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
29 6114000009 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2561 250,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
30 6114000011 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 585,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
31 6114000013 สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 80,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
32 6114000015 บริการหอพักนักศึกษา 661,200.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
33 6114000016 จัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา 947,900.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
34 6114000018 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 94,764.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
35 6114000019 จัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 113,773.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)

สํานักงานอธิการบดี

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผูรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ

36 6114000020 ปรับปรุงอาคารกองพัฒนานักศึกษา 98,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
37 6114000030 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60,447.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
38 6114000031 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะวิทยาการจัดการ 72,342.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
39 6114000032 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะครุศาสตร 87,447.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
40 6119000002 บริหารจัดการหนวยตรวจสอบภายใน 100,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (หนวยตรวจสอบภายใน)
41 6111000012 สนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 10,647,220.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
42 6113000007 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาค กศ.บป. 136,820.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
43 6114000026 พัฒนาบทบาทอาจารยท่ีปรึกษาและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 48,310.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
44 6114000027 ใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 88,200.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
45 6114000014 สนับสนุนดานพยาบาลนักศึกษา กศ.บป 80,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
46 6111000018 กองทุนพัฒนาบุคลากร 1,500,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
47 6112000005 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 480,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
48 6113000003 พัฒนาอาจารยใหม 152,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
49 6113000010 จัดซ้ือโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง (Speexx) 836,160.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
50 6114000003 โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา 15,700.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
51 6114000008 โครงการพัฒนาความรวมมือและสงเสริมการมีสวนรวมของสถานประกอบการ 14,100.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
52 6114000010 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพอาจารยสหกิจศึกษา 142,900.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
53 6114000012 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา 139,300.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
54 6114000028 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 927,640.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
55 6114000035 กองทุนพัฒนาการฝกอาชีพนักศึกษา start up 500,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
56 6110000006 สมทบเงินรายไดราคาเรียนรวม 4,370,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
57 6111000005 สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 639,600.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
58 6111000006 ครุภัณฑสื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร 24,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
59 6112000006 งานบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธ 577,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
60 6112000009 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยKPI รายบุคคล 150,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
61 6114000029 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย 94,500.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)

ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ัวประเทศครั้งท่ี 9
รวมงบประมาณ (บาท) 444,288,423.00
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6111000007 รายการบุคลากรภาครัฐ 247,543,300.00 (1) งบแผนดิน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐฯ
2 6111000008 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย) 1,116,900.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
3 6111000009 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 6,164,600.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6111000010 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม - ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) 64,570,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6111000011 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย - สิ่งกอสราง) 41,761,100.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ
6 6110000004 บริหารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลัย 4,574,150.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7 6110000005 บริหารจัดการกิจการสภาคณาจารยและขาราชการ 200,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8 6111000013 รายการบุคลากรภาครัฐ 14,634,660.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐฯ
9 6111000014 เพิ่มประสิทธิภาพหนวยงาน 445,735.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
10 6111000015 สนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 29,323,605.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
11 6111000016 สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง 1,000,000.00 (2) งบ บกศ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐฯ
12 6111000017 พัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 3,046,440.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
13 6111000019 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 305,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
14 6111000012 สนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 10,647,220.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
15 6111000018 กองทุนพัฒนาบุคลากร 1,500,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
16 6110000006 สมทบเงินรายไดราคาเรียนรวม 4,370,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
17 6111000005 สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 639,600.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
18 6111000006 ครุภัณฑสื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร 24,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 431,866,810.00

*(1) ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
*(5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
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สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6112000003 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน 414,320.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6112000004 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1,500,000.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3 6112000001 บริหารจัดการกองนโยบายและแผน 176,800.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6112000002 จัดซ้ือครุภัณฑกองนโยบายและแผน 75,840.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6112000007 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 827,360.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
6 6112000005 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 480,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7 6112000006 งานบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธ 577,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8 6112000009 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยKPI รายบุคคล 150,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 4,201,320.00

45/2

สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6113000002 ศึกษาดูงานและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 51,460.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6113000005 บริหารจัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ 362,860.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3 6113000004 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 66,900.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6113000006 บริหารการจัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ 160,600.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6113000008 จัดการศึกษาท่ัวไป ภาคปกติ 536,350.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
6 6113000007 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาค กศ.บป. 136,820.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7 6113000003 พัฒนาอาจารยใหม 152,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8 6113000010 จัดซ้ือโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง (Speexx) 836,160.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 2,303,150.00

45/3

สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6114000005 พัฒนากิจการนักศึกษา 414,320.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6114000006 จัดซ้ือชุดครุภัณฑประกอบหองสหกิจศึกษา 74,500.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3 6114000007 จัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา 92,300.00 (1) งบแผนดิน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6114000002 บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 102,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6114000004 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 32,500.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
6 6114000009 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2561 250,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7 6114000011 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 585,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8 6114000013 สงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 80,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
9 6114000015 บริการหอพักนักศึกษา 661,200.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
10 6114000016 จัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา 947,900.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
11 6114000018 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 94,764.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
12 6114000019 จัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 113,773.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
13 6114000020 ปรับปรุงอาคารกองพัฒนานักศึกษา 98,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
14 6114000030 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60,447.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
15 6114000031 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะวิทยาการจัดการ 72,342.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
16 6114000032 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะครุศาสตร 87,447.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
17 6114000026 พัฒนาบทบาทอาจารยท่ีปรึกษาและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 48,310.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
18 6114000027 ใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 88,200.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
19 6114000014 สนับสนุนดานพยาบาลนักศึกษา กศ.บป 80,000.00 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
20 6114000003 โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา 15,700.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
21 6114000008 โครงการพัฒนาความรวมมือและสงเสริมการมีสวนรวมของสถานประกอบการ 14,100.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
22 6114000010 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพอาจารยสหกิจศึกษา 142,900.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
23 6114000012 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา 139,300.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
24 6114000028 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 927,640.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
25 6114000035 กองทุนพัฒนาการฝกอาชีพนักศึกษา start up 500,000.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
26 6114000029 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย 94,500.00 (5) งบ บกศ.(คงคลัง) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ัวประเทศครั้งท่ี 9
รวมงบประมาณ (บาท) 5,817,143.00

45/4

สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)

แผนงาน/โครงการ



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6119000002 บริหารจัดการหนวยตรวจสอบภายใน 100,000.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รวมงบประมาณ (บาท) 100,000.00

45/5

แผนงาน/โครงการ

สํานักงานอธิการบดี (หนวยตรวจสอบภายใน)



ลําดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงงบประมาณ ยุทธศาสตร ผลผลิต
1 6109000002 พัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 28,350.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2 6109000003 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 13,000.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น (4) ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3 6109000004 บริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 871,300.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4 6109000005 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1,522,550.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (2) ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
5 6109000006 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) 382,800.00 (4) งบบัณฑิตศึกษา แผนงานบุคลากรภาครัฐ (5) รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐฯ

รวมงบประมาณ (บาท) 2,818,000.00
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สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

แผนงาน/โครงการ



สวนที่ 4
การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบปะมาณ พ.ศ. 2561 สูการปฏิบัติ

ในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยไดวางระบบและกลไกการดําเนินงาน
โดยจัดทําเปนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุรายละเอียดการดําเนินงาน งบประมาณ เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร เปน
กลไกหลักสําหรับการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ (คณะ/สํานัก/สถาบัน)

แผนงาน/โครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ (คณะ/สํานัก/สถาบัน)

มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/สถาบัน



สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

เม่ือมีการในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สูการปฏิบัติในทุกหนวยงานแลว มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานไวในสวนนี้ เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา
อุปสรรค และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้

5.1 การติดตามผลการดําเนินงาน

5.1.1 กรอบระยะการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

ดวยกลไก
1. การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)

5.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

ดวยกลไก
1. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
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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 2561)

รอบ 12 เดือน
(เดือนกันยายน 2561)



5.2 การประเมินผลการดําเนินงาน

5.2.1 ตวัชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ

ลําดับ ตัวช้ีวัด
คาเปาหมาย

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
1 จํานวนแผนปฏิบัติราชการประจําป ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ท่ีสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
9 แผน -

2 ระดับความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 4

3 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 5

4 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม (งบแผนดิน) รอยละ 52 รอยละ 96

5.2.2 เกณฑการวัด

ตัวช้ีวัดท่ี เกณฑการพิจารณา

1 แผนปฏิบัติราชการประจําป ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
มหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด
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5.2.2 เกณฑการวัด (ตอ)

ตัวช้ีวัดท่ี เกณฑการพิจารณา

2 ระดับความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ

สูตรในการคํานวณ

3 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผน สูตรในการคํานวณ

4 พิจารณาจากผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม (งบแผนดิน) ตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ดังนี้
(1) ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 = รอยละ 52
(2) ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 = รอยละ 96
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ระดับ 1 มคีะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.49 (ปรับปรุง)
ระดับ 2 มคีะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 (พอใช)
ระดับ 3 มคีะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 (ปานกลาง)
ระดับ 4 มคีะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 (ดี)
ระดับ 5 มคีะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 (ดีมาก)

ผลรวมคะแนนประเมินความสําเรจ็ของทุกโครงการ

จํานวนโครงการท้ังหมด

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

จํานวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย X 100

จํานวนตัวช้ีวัดท้ังหมด



ภาคผนวก
















