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บทสรุปผูบ้ริหำร 
 

ด้วยพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงานส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับ

งบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณภายใน หน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอยา่งต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 

มาตรา 48 ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดที่ก าหนด ให้จัดท า

ขอ้เสนอแนะปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่

ก ากับควบคุมหน่วยรับงบประมาณ เพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมาสามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดต ามวรรคหนึ่ง  

ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 เพื่อก ากับให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติของส านักงบประมาณ 

 

จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 เป็น 5 ประเด็น 

ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 
 

ก 

 



ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 จ านวนทั้งสิ้น 

565,689,000.00 บาท จ าแนกเป็น งบประมำณแผ่นดิน  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวนทั้งสิน้ 400,865,000.00 บาท งบ บ.กศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จ านวนทั้งสิ้น 107,269,400.00 บาท งบ กศ.บป. ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 6,244,000.00 บาท งบบัณฑิตศึกษำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จ านวนทั้งสิน้ 9,337,600.00 บาท  และงบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวนทั้งสิน้ 41,973,000.00 บาท  

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จ านวนทั้งสิน้ 192,475,511.90 บาท คดิเป็นร้อยละ 34.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียด

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้ 

งบแผ่นดิน เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิน้ 153,409,425.78 บาท คดิเป็นร้อยละ 38.27 

งบ บ.กศ. เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิน้ 27,070,177.77 บาท คดิเป็นร้อยละ 25.24 

งบ กศ.บป. เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิน้ 1,867,784.27 บาท คดิเป็นร้อยละ 29.91  

งบบัณฑิตศกึษำ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิน้ 3,061,973.58 บาท คดิเป็นร้อยละ 32.79 

งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิน้ 7,0970,764.60 บาท คดิเป็นร้อยละ 16.83 

 

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวช้ีวัด/ตัวบ่งชี้ จ ำแนกตำมกลยุทธ ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิน้ 9 ตัวช้ีวัด พบว่า ปัจจุบันอยู่

ระหว่างด าเนินการทั้ง 9 ตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กลยุทธ์ท่ี 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น  มีตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่างด าเนินการ  กลยุทธ์ท่ี 2  

กำรผลิตพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่างด าเนินการ กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำกำรวิจัยและ

นวัตกรรม มีตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด อยูร่ะหว่างด าเนินการ และกลยุทธ์ท่ี 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร มีตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

 



ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานโครงการทั้งสิน้ 156 โครงการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 1. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

และมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดบางส่วน จ านวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.49 และ 2. โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ และไม่มีผลการด าเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด จ านวน 71 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 45.51 

 

ปัญหำ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยและรัฐบาลก าหนด หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงทบทวนแผนการใช้จ่าย

งบประมาณให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน โดยต้องมีแผนการด าเนินงานในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลก าหนด 

2. สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าแผนให้

สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน 

3. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ควรทบทวนผลการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์/วางแผนการด าเนินเนินงาน 

ให้ชัดเจนวา่ควรอยูใ่นช่วงระยะเวลาใด 

4. กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ ากัด ส่งผลให้กระบวนการด าเนินงานงบลงทุนมีความล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 

รายงานฉบับนี ้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดนโยบายการติดตามและการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามโดยติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เกณฑ์ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร ซ่ีงสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายขององค์กร โดยวัดการบรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละโครงการ 

ตัวช้ีวัดตัวบง่ช้ี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ด าเนินการติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผล

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผล

คุณภาพโครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด/ตัวบง่ช้ี ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                                ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน  

                                เมษายน 2565 
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   ค ำน ำ 
 

                                       หน้ำ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                   ก 

ค าน า                     ข 

สารบัญ                     ค 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

 ⬧ หลัการและเหตุผล                   2 

 ⬧ วัตถุประสงค ์                   2 

 ⬧ ขอบเขตของารประเมิน                  3 

 ⬧ วสิัยทัศน ์                    4 

 ⬧ พันธกิจของมหาวิทยาลัย                  4 

   

ส่วนที่ 2 แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรติดตำมและประเมินผล  
 

 ⬧ ระบบกลไกการตดิตาม                            7 

⬧ เกณฑก์ารวัดผล                   8 

⬧ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ                 9 

ค 



⬧ เกณฑก์ารใหร้ะดับคะแนนการบรรลุผลของโครงการ                              10 

⬧ หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ                            11 

 

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

⬧ รายงานผลการด าเนนิงาน ด้านตัวช้ีวดัตามแผนปฏิบตัิราชการ                          13 

- ผลการด าเนินงาน ร้อยละความส าเร็จตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ                  14 

- ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 64 และ ปี 65                        15 

 ⬧ ผลการตดิตามและประเมินผลด้านงบประมาณ                     16 

- ตารางสรปุผลการติดตามการใช้จ่ายบประมาณ จ าแนกตามกลยุทธ์                  17 

- ตารางสรปุผลการติดตามการใช้จ่ายบประมาณ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ                 19 

- ตารางสรปุผลการติดตามการใช้จ่ายบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย                  21 

- ตารางสรปุผลการติดตามการใช้จ่ายบประมาณ จ าแนกตามหน่วยงาน                  22 

 ⬧ ผลการตดิตามและประเมินผลด้านระดับความส าเร็จของโครงการ                    25 

- ตารางแสดงผลการติดตามความส าเรจ็ของโครงการ จ าแนกตามกลยุทธ์                           26 

- ผลการด าเนินงานโครงการ เชิงเวลา/เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ/เชิงค่าใช้จ่าย                 27 

- ประเด็นกลยทุธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่                     28 

- ประเด็นกลยทุธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา                 31 

- ประเด็นกลยทุธ์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพารศึกษา การวจิัยและนวตักรรม                 33 

- ประเด็นกลยทุธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ                             36 

- ประเด็นแผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ                     39 



ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล (ต่อ) 
 

 

- ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข           41 

  

ภำคผนวก 
 

⬧ แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2565         44 

 ⬧ OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององคก์รในการพัฒนาไปสู่รฐับาลดิจติอล       52 

 ⬧ สถิตกิารรายงานผลการด าเนนิงานรอบ 12 เดือน จ าแนกรายหน่วยงาน         63 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

  

 

 

 

 

  ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

หลักกำรและเหตุผล : 
 

ด้วยพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ 1  การประเมินผล มาตรา 47  

ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใน  

หน่วยงานรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย และ มาตรา 48 ในกรณีที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรับงบประมาณใด

ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด ให้จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรี ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยงานรับงบประมาณ หรือ

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ กรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  

ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจงานติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยด าเนินไป  

อย่าง มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ค าสั่งที่ 875/2563) เพื่อก ากับดูแลเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของส านักงบประมาณดังกล่าว

ข้างตน้ 

  

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน : 

1. เพื่อก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพื่อให้ได้สารสนเทศในการวางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม และงบประมารของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในปีถัดไป 

3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์และ  

วางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ขอบเขตของกำรประเมิน : 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคณะ/หนว่ยงาน ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จ านวน 11 หนว่ยงาน ได้แก่ 
1. คณะครุศาสตร์ 

- โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

- โรงเรียนประถมสาธิต 

- โรงเรียนสาธิตมัธยม 

- ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. ส านักงานอธิการบด ี

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองบริการการศกึษา 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

6. ส านักวิทยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7. สถาบันวจิัยและพัฒนา 

8. บัณฑิตศกึษาวทิยาลัย 

9. สถาบันอยุธยาศึกษา 

10. โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติ 

11. ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



4 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

วสิัยทัศน์มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการ  

องค์ความรูสู้่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

พันธกิจมหำวทิยำลัย 
 

กำรบรกิำรวชิำกำร : 

 1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยื น 

เข้มแข็งและมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : 

 1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย  

และมีคุณภาพ  

 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสานและท านุบ ารุง ศลิปะวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
 

กำรสอน : 

 1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้องตรงตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 

 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มสีมรรถนะที่สูงขึน้ 

 3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาติ 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

กำรวจิัย : 

 1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสอน 

ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ใน

เมืองมรดกโลก 

 2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม้ีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 

 3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการ

แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาท้องถิ่นทั้งดา้นคุณภาพชีวติ ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของ

ท้องถิ่น 

 4. บัณฑติของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมคีุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 

กำรบรหิำรจัดกำรองค์กร : 

1. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและคร่องตัวต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย 

 2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 

 3. ยกระดับมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University  

 4. ประสานความรว่มมอื เพื่อสร้างเครือขา่ยการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นกลยุทธ์มหำวิทยำลัย 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 

2. การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพการศกึษา การวิจัยและนวัตกรรม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่ 2 

แนวทำงและหลกัเกณฑก์ำรตดิตำมและประเมนิผล 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ระบบกลไกกำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน

แล้ว มหาวิทยาลัยจึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึน้ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ดังนี้ 
 

กรอบระยะกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 

 

 
 

 

   ด้วยกลไก :  

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ 

2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

3. ระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) 
 
 

กรอบระยะเวลำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 

 
 

 

ด้วยกลไก : 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

4. ระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) 

รอบ 6 เดือน

(ตั้งแต่ตุลำคม - มีนำคม 2565)

รอบ 12 เดือน

(ตั้งแต่เมษำยน - กันยำยน 2565)

ไตรมำส 1

(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมำส 2

(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมำส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมำส 4

(ก.ค.-ก.ย)
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

เกณฑ์กำรวัด : >> 

ตัวชี้วัดท่ี เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย และ

เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 
 

สูตรในการค านวณ 

 

 

 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน สูตรในการค านวณ 

 

 

 

 

4 พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผน่ดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

(1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 54 (2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 100 

ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.49 (ปรับปรุง) 

ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 (พอใช้) 

ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 (ปานกลาง) 

ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 (ดี) 

ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 (ดีมาก) 

ผลรวมคะแนนประเมินความส าเร็จของทกุโครงการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

  ระดับ 1 ตัวชีว้ัดบรรลุรอ้ยละ 50 - ร้อยละ 59.99 

  ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุรอ้ยละ 60 - ร้อยละ 69.99 

  ระดับ 3 ตัวชีว้ัดบรรลุรอ้ยละ 70 - ร้อยละ 79.99  

  ระดับ 4 ตัวชีว้ัดบรรลุรอ้ยละ 80 - ร้อยละ 89.99  

  ระดับ 5 ตัวชีว้ัดบรรลุรอ้ยละ 90 - ร้อยละ 100 

 

จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย X 100 

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์เปรียบเทยีบร้อยละผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำหมำย 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณสะสม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ไตรมำส 1 

(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมำส 2 

(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมำส 3 

(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมำส 4 

(ก.ค. - ก.ย.) 

ภำพรวม ร้อยละ : 32 54 77 100 

รำยจ่ำยประจ ำ ร้อยละ : 36 57 80 100 

รำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ :  
20 45 65 100 

 ระดับควำมส ำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

ร้อ
ยล

ะค
วำ
มส

 ำเ
ร็จ

โค
รง
กำ

ร ผลกำรเบิกจ่ำย (งบแผ่นดิน) ผลกำรเบิกจ่ำย (งบเงินรำยได)้ 

ร้อยละ ≤60 61-70 71-80 81-90 91-100 ร้อยละ ≤60 61-70 71-80 81-90 91-100 

91-100 3 3.5 4 4.5 5 91-100 5 4.5 4 3.5 3 

81-90 2.5 3 3.5 4 4.5 81-90 4.5 4 3.5 3 2.5 

71-80 2 2.5 3 3.5 4 71-80 4 3.5 3 2.5 2 

61-70 1.5 2 2.5 3 3.5 61-70 3.5 3 2.5 2 1.5 

≤60 1 1.5 2 2.5 3 ≤60 3 2.5 2 1.5 1 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนนกำรบรรลุผลของโครงกำร 

ระดับคะแนน ระดับกำรบรรลุเป้ำหมำย 

4.21-5.00 ดีมาก 

            3.41-4.20  ด ี

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 น้อย 

0.00-1.80 ปรับปรุง 

  

 หมำยเหตุ : หากโครงการใดที่มคีะแนนต่ ากว่าเกณฑห์รอืวัดไม่ได้ให้ถือวา่โครงการนั้น ๆ ต่ ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดควรปรับปรุง 
 

ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้ระดับคะแนนกำรบรรลุผลของโครงกำร 

1. ระดับดีมาก  หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานได้รับความส าเร็จในระดับดีมาก  

2. ระดับดี  หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานได้รับความส าเร็จในระดับดี 

3. ระดับปานกลาง  หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานได้รับความส าเร็จในระดับปานกลาง 

4. ระดับน้อย  หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานไม่ได้รับความส าเร็จในระดับที่นอ้ย 

5. ระดับปรับปรุง  หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานควรปรับปรุงอย่างเร่งดว่น 

 

หมำยเหตุ : หากหน่วยงานมีระดับคะแนนของโครงการในระดับดีมาก ,ระดับดี ,ระดับปานกลาง แสดงว่า โครงการดังกล่าว บรรลุผลตำมเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้  

ในกรณีท่ีหน่วยงานมีระดับคะแนนของโครงการอยูใ่นระดับน้อย ,ปรับปรุง แสดงว่า โครงการดังกล่าว ไม่บรรลุตำมเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

หลักเกณฑ์กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงาน และเกณฑ์การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 
 

1) ตัวชี้วัดเชิงเวลำ โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาส  

และ/หรือมีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ต่ออธิการ และท าการประเมินผลว่า ได้ด าเนินการเป็นไป  

ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดหรอืไม่ 

2) ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   

และมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายโครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ ท าการประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามที่ผู้ขออนุมัติโครงการ

ก าหนดไว้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชีว้ัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านในภาพรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50                    

3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

และมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ ท าการประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพตามที่ผู้ขออนุมัติโครงการก าหนดไว้    

หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชีว้ัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านมาในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4) ตัวชี้วัดเชิงค่ำใช่จ่ำย โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่ายไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

และมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ ท าการประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพตามที่ผู้ขออนุมัติโครงการก าหนดไว้   

หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชีว้ัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านมาในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 

 

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผล 

ด้ำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละควำมส ำเร็จตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ านวนท้ังสิ้น 9 ตัวชี้วัด  

และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มหาวทิยาลัยมผีลการด าเนนิงาน จ าแนกตามประเด็นกลยุทธ์ได้ดังน้ี 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น  มตีัวช้ีวัดท้ังหมด 1 ตัวชี้วัด มผีลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

บรรลุเป้าหมาย  จ านวน -    ตัวช้ีวัด    คิดเป็นร้อยละ - 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย  จ านวน - ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ - 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ จ านวน 1 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 กำรผลิตพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มตีัวช้ีวัดท้ังหมด 3 ตัวชีว้ัด มผีลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

บรรลุเป้าหมาย  จ านวน - ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ - 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย  จ านวน - ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ - 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ จ านวน 3 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศกึษำกำรวิจัยและนวัตกรรม มตีัวช้ีวัดท้ังหมด 2 ตัว มผีลการด าเนนิงาน ดังนี้  

บรรลุเป้าหมาย  จ านวน - ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ - 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย  จ านวน - ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ - 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ จ านวน 2 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 100  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร มตีัวช้ีวัด ท้ังหมด 3 ตัวชีว้ัด มผีลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

บรรลุเป้าหมาย  จ านวน - ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ - 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย  จ านวน - ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ - 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ จ านวน 3 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังน้ี 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ตำรำงเปรียบเทบียผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และ 2565 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ปี 2564 ปี 2565 

หมำยเหต ุ
ค่ำเป้ำหมำย  ผล  ค่ำเป้ำหมำย  ผล 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น   

OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 100 ร้อยละ 85.71  ร้อยละ 100 N/A - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วชิาชีพครู ร้อยละ 90 ร้อยละ 71.43  ร้อยละ 95 N/A - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

OKRs 202 จ านวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูไดรั้บการพัฒนา

สมรรถนะ (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) 

100 คน 300 คน  100 คน N/A - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

OKRs 203 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (วิทยฐานะ/

วิชาชีพ) 

100 คน 879 คน  100 คน N/A - 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรวจิัยและนวัตกรรม   

OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุม่มหาวิทยาลัยเชงิพืน้ที ่ Top 15 Top 19 จากกลุ่ม 

ราชภัฏ 38 แห่ง 

 Top 10 N/A - เว็ปไซต์อ้างองิ : http://www.webometrics.info  

(ไดรั้บผลช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม) 

OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน IQA 4.15 คะแนน 4.55 คะแนน  4.50 คะแนน N/A - อยู่ระหว่างด าเนินการ   

(ไดรั้บผลช่วงเดือนพฤศจิกายน) 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร   

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒภิาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่ 

รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA) 

Connected 

Government 

Connected 

Government 

 Smart 

Government 

N/A - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(รายละเอยีดตามภาคผนวก หน้า 52) 

OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก 

(UI GreenMetric) 

5,950 คะแนน  6,525 คะแนน  6,150 

คะแนน 

N/A - เว็ปไซต์อ้างองิ

http://greenmetric.ui.ac.id/country-list  

(ไดรั้บผลช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม) 

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

90 92.60 คะแนน  92 คะแนน N/A - อยู่ระหว่างด าเนินการ  

(ไดรั้บผลช่วงเดือนสิงหาคม) 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผล 

ด้ำนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ตำรำงสรุปผลกำรติดตำมผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณ จ ำแนกตำมกลยุทธ์ 
 

 

กลยุทธ์/แผนงำน โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผน 6 เดือน เบิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือ 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาท้องถิน่ 49 34,181,327.00 21,650,839.00 10,586,193.65 30.97 23,595,133.35 

กลยุทธท่ี 2 การผลิตและพฒันาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

2 3,800,000.00 1,844,370.00 715,525.60 18.83 3,084,474.40 

กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การวจิัยและนวตักรรม 

39 34,116,419.00 17,268,572.65 5,883,449.88 17.25 28,232,969.12 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 61 179,064,438.00 124,606,620.32 25,433,743.34 14.20 153,630,694.66 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 5 314,526,816.00 160,261,643.00 149,853,599.39 47.64 164,673,216.61 

รวมท้ังสิ้น 156 565,689,000.00 325,632,044.97 192,472,511.86 34.02 373,216,488.14 
 

จำกตำรำง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนก

ตามกลยุทธ์ ได้ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น : ได้รับจัดสรรงบประมาณ 34,181,327.00 บาท เบิกจ่าย 10,586,193.65 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ  30.97 กลยุทธ์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,800,000.00บาท เบิกจ่าย 

715,525.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.83 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ กำรวิจัยและนวัตกรรม  : ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

34,116,419.00 บาท เบิกจ่าย  5,883,449.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.25 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร : ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

179,064,438.00 บาท เบิกจ่าย 25,433,743.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.20 และแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

314,526,816.00 บาท เบิกจา่ย 149,853,599.39 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 47.64 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

กรำฟแสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำมกลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลยุทธที่ 1

กลยุทธท่ี 2

กลยุทธท่ี 3

กลยุทธท่ี 4

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

34,181,327.00 

3,800,000.00 

34,116,419.00 

179,064,438.00 

314,526,816.00 

10,586,193.65 

715,525.60 

5,883,449.88 

25,433,743.34 

149,853,599.39 

เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน, 

30.97 

กลยุทธท่ี 2 การผลิต

และพัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา, 

18.83 

กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การวิจัยและนวตักรรม, 17.25 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการ, 14.20 

แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ, 47.64 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ตำรำงสรุปผลกำรติดตำมผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ 
 

ประเภท

งบประมำณ 
โครงกำร 

งบประมำณที่

จัดสรร 

งบประมำณหลัง

เปลี่ยนแปลง 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

ร้อยละ

เบิกจ่ำย 

เปรียบเทยีบ

เป้ำหมำยที่

รัฐบำล

ก ำหนด 

งบแผ่นดนิ 75 400,865,000.00 244,263,194.75 153,409,425.78 247,455,574.22 38.27 

54 

(15.73) 

งบ บ.กศ. 65 107,269,400.00 58,256,755.32 27,070,177.77 80,199,222.23 25.24 (28.76) 

งบ กศ.บป. 8 6,244,000.00 5,857,994.90 1,867,784.27 4,376,215.73 29.91 (24.09) 

งบ บัณฑิตศกึษา 5 9,337,600.00 4,068,950.00 3,061,973.58 6,275,626.42 32.79 (21.21) 

งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม) 3 41,973,000.00 13,185,150.00 7,0970,764.60 373,213,488.10 16.83 (37.17) 

รวมทั้งหมด 156 565,689,000.00 325,632,044.97 192,475,511.90 130,329,792.45 34.02  (19.98) 
 

 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจา่ย

ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 34.02 ซึ่งมีการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 54 สามารถจ าแนกตามประเภทงบประมาณ

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังตอ่ไปนี ้งบแผ่นดนิ มีผลการเบิกจ่าย  

คิดเป็นรอ้ยละ 38.27 งบบัณฑติศกึษา มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นรอ้ยละ  

32.79 งบ กศ.บป. มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นรอ้ยละ 29.91 งบ บ.กศ.  

มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นรอ้ยละ 25.24 และ งบ บกศ. (เพิ่มเติม)  

มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 16.83   
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

กรำฟเปรียบเทยีบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

งบแผ่นดนิ 

งบ บกศ. 

งบ กศ.บป. 

งบบัณฑิต 

งบ บกศ. (เพิ่มเตมิ) 

400,865,000.00 

107,269,400.00 

6,244,000.00 

9,337,600.00 

41,973,000.00 

153,409,425.78 

27,070,177.77 

1,867,784.27 

3,061,973.58 

7,066,150.50 

เบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดนิ งบเงินรายได้

400,865,000.00 

164,593,000.00 153,409,425.78 
39,066,086.12 

งบท่ีจัดสรร ผลเบิกจ่าย
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ตำรำงสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
 
 

ประเภทรำยจ่ำย งบประมำณที่จัดสรร เบิกจ่ำย คงเหลือทั้งสิ้น ร้อยละ 

งบบุคลากร 104,625,800.00 54,421,945.19 50,203,854.81 52.02 

งบด าเนินงาน 111,941,105.27 21,670,418.59 90,270,686.68 19.36 

งบลงทุน 96,456,294.73 3,953,982.23 92,502,312.50 4.10 

งบเงินอุดหนุน 252,665,800.00 112,429,165.89 140,236,634.11 44.50 

รวมทั้งสิ้น 565,689,000.00 192,475,511.90 373,213,488.10 34.02 

 

 จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

โดยเรียงล าดับร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ งบบุคลำกร มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 52.02 งบเงินอุดหนุน  

มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 44.50 งบด ำเนินงำน  มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 19.36 และงบลงทุน  มีผลการเบิกจ่าย  

คิดเป็นรอ้ยละ 4.10  

 

 

 

 

  -

 20.00

 40.00

 60.00

งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน

52.02 

19.36 

4.10 

44.50 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำมหน่วยงำน (ภำพรวม) 

หน่วยงำน 
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 

โครงกำร งบประมำณ เบิกจ่ำย ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 9 9,549,455.00 1,647,386.16 17.25 

2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 4 8,014,000.00 1,706,319.22 21.29 

3. โรงเรียนประถมสาธิต 5 17,757,800.00 3,343,882.05 18.83 

4. โรงเรียนสาธิตมัธยม 5 28,539,400.00 6,186,778.01 21.68 

5. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 1 1,200,000.00 162,950.00 13.58 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 7,945,290.00 2,219,273.67 27.93 

7. คณะวิทยาการจัดการ 13 5,941,760.00 1,154,459.15 19.43 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 22,308,315.00 9,688,532.38 43.43 

9. บัณฑิตวทิยาลัย 5 9,337,600.00 3,061,973.58 32.79 

10 สถาบันวจิัยและพัฒนา 7 2,480,000.00 1,904,219.26 76.78 

11. สถาบันอยุธยาศึกษา 5 1,523,620.00 623,772.52 40.94 

12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 11 11,066,900.00 2,879,423.72 26.02 

13. กองกลาง 14 418,244,755.00 155,549,980.00 37.19 

14. กองนโยบายและแผน 4 1,874,600.00 856,943.80 45.71 

15. กองบริกาการศกึษา 6 2,600,905.00 316,013.95 12.15 

16. กองพัฒนานักศึกษา 12 7,469,700.00 1,045,774.05 14.00 

17. หนว่ยตรวจสอบภายใน 1 155,000.00 35,535.00 22.93 

18. ศูนยก์ารศึกษานานาชาต ิ 2 3,200,000.00 92,295.38 2.88 

รวม 156 565,689,000.00 192,475,511.90 34.02 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (จ ำแนกตำมหนว่ยงำน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยจ าแนกตาม

หนว่ยงานที่มกีารเบิกจ่ายงบประมาณจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ หนว่ยงานที่มผีลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สถาบันวิจัย 

และพัฒนา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละ 76.78 และหนว่ยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์การศกึษา

นานาชาติ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 2.88  
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบประมำณแผ่นดิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบประมำณงบเงินรำยได้) 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 

 

 

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผล 

ด้ำนควำมส ำเรจ็ของโครงกำร ตำมแผนปฏบิัติรำชกำร พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ตำรำงแสดงผลกำรติดตำมควำมส ำเร็จของโครงกำร จ ำแนกตำมกลยุทธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :   1.  อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร และมผีลกำรด ำเนนิงำนบำงส่วน หมายถงึ โครงการท่ีอยูร่ะหว่างด าเนนิการ และมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใต้  

โครงการบางส่วน ณ สิ้นไตรมาส 2 

2. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  หมายถึง โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ แต่ไม่มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ภายใตโ้ครงการ ณ สิ้นไตรมาส 2  

 
 

จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานโครงการทั้งสิน้ 156 โครงการ จากการตดิตามผลการด าเนินงาน 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ( ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565) พบว่า  

มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และมีผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดภายใต้โครงการ 

บางสว่น ณ สิน้ไตรมาส 2 จ านวน 85 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 54.49 และมีโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่มผีลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด ณ สิ้นไตรมาส 2 จ านวน 

71 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 45.51 

 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร โครงกำร 
คดิเป็น 

ร้อยละ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ และมีผลการด าเนินงานบางสว่น 85.00 54.49 

อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่มผีลการด าเนินงาน 71.00 45.51 

รวมทั้งสิ้น 156.00  
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ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

เชิงเวลำ/เชงิปรมิำณ/เชิงคุณภำพ/เชิงค่ำใช้จำ่ย 
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ประเดน็กลยุทธท์ี่ 1 

กำรพัฒนำทอ้งถิ่น 
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กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น

6501000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์)       1,100,000.00          668,980.00         112,950.00       10.27 งบประมาณแผ่นดิน คคศ.

6501000005 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์        300,000.00          289,970.00         160,380.00      53.46 งบประมาณแผ่นดิน คคศ.

6501000006 โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงโรงเรียนในท้องถ่ินตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย        979,600.00            95,940.00         211,306.00       21.57 งบประมาณแผ่นดิน คคศ.

6501000007 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอา่น การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        500,000.00          332,700.00          89,670.00       17.93 งบประมาณแผ่นดิน คคศ.

6501000008 โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก        500,000.00          500,000.00                     -             -   งบประมาณแผ่นดิน คคศ.

6506000002 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ       1,150,000.00          595,000.00         169,715.00       14.76               89.13 งบประมาณแผ่นดิน คมส.

6506000001 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข      1,950,000.00        1,075,000.00        838,892.00      43.02               78.60 งบประมาณแผ่นดิน คมส.

6506000003 โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID 19)         150,000.00           150,000.00                     -             -                  86.11 งบประมาณแผ่นดิน คมส.

6506000004 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        465,800.00          245,000.00         159,159.30       34.17                86.11 งบประมาณแผ่นดิน คมส.

6506000016 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีจากประวัติศาสตร์เพ่ือรากฐานสังคมไทย          159,000.00           106,000.00         106,000.00      66.67               79.85 งบประมาณแผ่นดิน คมส.

6507000001 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         385,100.00           186,700.00            3,550.00        0.92 งบประมาณแผ่นดิน ควจ.

6507000002 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก        1,100,000.00           569,190.00         247,910.00      22.54 งบประมาณแผ่นดิน ควจ.

6507000003 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอา่งทอง      1,920,000.00         1,155,420.00        290,090.00        15.11 งบประมาณแผ่นดิน ควจ.

6508000030 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม            40,727.00               1,927.00            1,800.00        4.42 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000001 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านเกาะเรียนเพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์        500,000.00          386,000.00         454,431.30      90.89             100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000002 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างย่ังยืน        500,000.00          369,400.00         450,213.60      90.04             100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000003 โครงการพัฒนาผู้น าด้านส่ิงแวดล้อมและวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ         400,000.00           160,000.00        400,000.00     100.00             100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000004 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       1,150,000.00           991,000.00        942,053.00       81.92             100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน       1,000,000.00          508,800.00        735,367.46      73.54               66.66 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000006 โครงการนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental innovation) เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน        200,000.00           145,000.00         118,473.00      59.24               44.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000008 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับการเกษตรแบบย่ังยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture เป็นพ้ืนฐาน        200,000.00           122,000.00         135,542.80      67.77             100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000009 โครงการการส่งเสริมความสามารถเด็กวัยรุ่น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าท่ีพลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New Cuisine”          20,000.00            20,000.00          20,000.00     100.00             100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000010 โครงการนวัตกรรมอาหารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก          125,000.00           103,050.00         109,468.91      87.58 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000014 โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือการกระจายรายได้อย่างย่ังยืน        940,000.00          705,500.00         718,474.20      76.43               70.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000017 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สนับสนุนธุรกิจการท่องเท่ียววิถีอโยธยาภายใต้แนวคิด Souvenir of Ayodhya        200,000.00           122,000.00           80,471.00      40.24             100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000019 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลกบเจาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน        480,300.00           143,500.00         132,800.06      27.65             100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.
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กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น

6508000024 โครงการพลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน         200,000.00            90,000.00                     -             -                 67.39 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000033 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        480,000.00          322,000.00         250,616.77       52.21 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000034 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรย่ังยืน         605,000.00          438,000.00         418,000.00      69.09 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000035 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       1,000,000.00          238,960.00         281,485.70       28.15 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000036 โครงการโรงเรียนรักวิทย์         700,000.00          370,000.00        260,645.00      37.24 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000038 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งผักสวนครัวร้ัวกินได้ “กระชายอบแห้ง @ Science ARU”         100,000.00            80,000.00          63,200.00      63.20 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000039 โครงการส่งเสริมนวัติกรรมเคมีย่อส่วนในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเล็ก         200,000.00           190,000.00                     -             -   งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6510000001 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน         235,900.00                     -             -   งบประมาณแผ่นดิน สนอ.

6516000009 โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3        200,000.00            39,300.00           21,800.00       10.90 งบประมาณแผ่นดิน สวพ.

6516000013 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเคร่ืองจักสาน         500,000.00          366,000.00         231,600.00      46.32 งบประมาณแผ่นดิน สวพ.

6516000014 โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยในยุค 5G           30,000.00            30,000.00          30,000.00     100.00     100 งบประมาณแผ่นดิน สวพ.

6516000015 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร           30,000.00                       -                       -             -       100 งบประมาณแผ่นดิน สวพ.

6517000006 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา”          240,000.00           213,400.00         181,400.00      75.58             100.00 งบประมาณแผ่นดิน สอศ.

6517000008  โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาเพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข         260,000.00           142,400.00          97,800.00      37.62               89.40 งบประมาณแผ่นดิน สอศ.

6517000002 โครงการพัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา          247,600.00           101,600.00          52,600.00       21.24 งบประมาณแผ่นดิน สอศ.

6517000005 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย          252,400.00           185,900.00         184,870.00      73.24             100.00 งบประมาณแผ่นดิน สอศ.

6515000001 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด       2,344,900.00        2,214,500.00            7,200.00        0.31               50.00 งบประมาณแผ่นดิน สวท.

6515000002 โครงการพัฒนาส านักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       2,300,000.00        1,328,980.00       1,024,851.05      44.56               98.65 งบประมาณแผ่นดิน สวท.

6515000003 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ       2,050,000.00         1,681,722.00         185,672.50        9.06               77.45 งบประมาณแผ่นดิน สวท.

6515000004 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก         500,000.00          340,000.00        329,785.00      65.96             100.00 งบประมาณแผ่นดิน สวท.

6514000014 โครงการส่งเสิรมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Socail Engineer) เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน      1,090,000.00          640,000.00          98,000.00        8.99               65.32 งบประมาณแผ่นดิน กพน.

6512000005 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      3,000,000.00        2,280,000.00          18,000.00        0.60               63.31 งบประมาณแผ่นดิน ศศน.

6505000001 โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ       1,200,000.00           610,000.00         162,950.00       13.58 งบประมาณแผ่นดิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ

34,181,327.00   21,650,839.00   10,589,193.65 30.98   

N/A N/A

N/A N/A

N/A

N/A N/A

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ผลความส าเร็จตัวช้ีวัดโครงการ
รหัสกิจกรรม ช่ือโครงการ

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เชิงเวลา
เชิง

ปริมาณ

เชิง

คุณภาพ

เชิง

ค่าใช้จ่าย
แผน 6 เดือน

N/A

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

 ร้อยละ

ความส าเร็จ

โครงการ

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
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ประเดน็กลยุทธท์ี่ 2 

กำรผลิตและพฒันำครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
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กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6501000001 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,800,000.00      1,344,370.00    625,150.60     34.73  งบประมาณแผ่นดิน คคศ.

6508000007 โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และวิทยาการค านวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2,000,000.00     500,000.00     90,375.00      45.55  งบประมาณแผ่นดิน ควท.

3,800,000.00    1,844,370.00   715,525.60    18.83  

N/A

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ แผน 6 เดือน เบิกจ่าย ร้อยละ

ร้อยะ

ความส าเร็จ

โครงการ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ผลความส าเร็จตัวช้ีวัดโครงการ

เชิงเวลา
เชิง

ปริมาณ

เชิง

คุณภาพ

เชิง

ค่าใช้จ่าย

รหัสกิจกรรม ช่ือโครงการ

N/A N/A

N/A
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ประเดน็กลยุทธท์ี่ 3 

กำรยกระดับคณุภำพกำรศกึษำ กำรวิจัยและนวัตกรรม 
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6501000004 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 210,040.00       59,150.00        -                -       งบประมาณแผ่นดิน คคศ.

6506000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         658,710.00         286,690.00        186,497.60 28.31         100.00       งบประมาณแผ่นดิน คมส.

6506000006 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          136,190.00          60,200.00         34,900.00 25.63        85.65        งบประมาณแผ่นดิน คมส.

6507000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ         310,650.00         227,780.00         85,370.00 27.48    งบประมาณแผ่นดิน ควจ.

6507000010 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ          65,650.00           24,190.00         24,000.00 36.56    งบประมาณแผ่นดิน ควจ.

6508000016 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21         284,365.00         187,572.00        199,935.25 70.31     งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000020 โครงการวิทยาศาสตร์วิชาการ         358,265.00           81,000.00         64,300.00 17.95     งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000023 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่           46,200.00           17,600.00           4,000.00 8.66      งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000026 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         156,237.00           81,637.00         48,803.00 31.24     งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6502000001 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย         619,800.00         298,668.00          84,871.80 13.69         100.00       งบประมาณแผ่นดิน สาธิตปฐมวัย

6503000001 จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนประถมสาธิต       1,775,500.00         673,668.25        108,612.00 6.12           99.97        งบประมาณแผ่นดิน ประถมสาธิต

6504000001 โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม      5,542,700.00      2,967,879.50         171,450.00 3.09          100.00       งบประมาณแผ่นดิน สาธิตมัธยม

6506000007 โครงการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      1,100,200.00         692,220.00        456,060.01 41.45         95.32        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส.

6506000009 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         193,000.00         123,000.00           7,200.00 3.73          93.75        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส.

6506000011 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        194,000.00         139,000.00                    -   -           82.64        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส.

6507000007 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต สร้างนักบริหารธุรกิจสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย ธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย        232,200.00          131,250.00         63,598.00 27.39    งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ.

6507000008 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ         88,096.00             1,008.00                    -   -       งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ.

6507000009 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ        882,192.00         453,539.00         170,132.00 19.29     งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ.

6507000012 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ          32,800.00          32,800.00                    -   -       งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ.

6508000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         702,306.00        360,996.00         128,418.50 18.29     งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควท.

6508000027 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         228,208.00           60,210.00          31,178.00 13.66     งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควท.

6508000031 โครงการฟิสิกส์วิชาการ         155,200.00          112,600.00         67,500.00 43.49    งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควท.

6513000001 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา         240,000.00          80,320.00         23,200.00 9.67      งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กบศ.

6514000007 โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ.2565         250,000.00                     -                      -   -       งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6514000010 โครงการให้ค าปรึกษาแนะแนวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ         205,590.00          48,300.00                    -   -       งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

 ร้อยละ

ความส าเร็จ

โครงการ

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ผลความส าเร็จตัวช้ีวัดโครงการ

เชิง

เวลา

เชิง

ปริมาณ

เชิง

คุณภาพ

เชิง

ค่าใช้จ่ายกลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

N/A

 แผน 6 เดือน

N/A

N/A N/A
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6514000012 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ         954,410.00         561,780.00         25,000.00 2.62      งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6514000013 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      3,522,900.00       2,182,350.00       386,640.00 10.98         53.75        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6512000011 โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      1,200,000.00        505,830.00       395,307.30 32.94      69.58        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) งานประกันฯ

6515000009 โครงการวิทยวิชาการ           49,200.00           37,200.00          17,200.00 34.96        97.23        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สวท.

6502000003 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย      2,897,740.00         999,440.00                    -   -           100.00       งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สาธิตปฐมวัย

6503000002 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนประถมสาธิต         577,000.00           41,000.00                    -   -           89.36        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประถมสาธิต

201101050121 () โครงการการปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565        231,000.00         127,050.00                    -   -           98.65        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประถมสาธิต

6504000002 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมัธยม       1,924,940.00       1,263,280.00                    -   -           67.86        งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สาธิตมัธยม

6516000019 โครงการสมทบกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน ประจ าปี 2565        1,500,000.00         825,000.00     1,500,000.00 100.00       100.00       งบบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม สวพ.

6507000005 โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ        366,470.00         330,920.00         32,490.00 8.87      งบ กศ.บป. ควจ.

6508000029 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป.         169,220.00          119,851.00        107,907.55 63.77        96.83        งบ กศ.บป. ควท.

6513000002 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ         156,440.00         143,593.90          17,868.87 11.42     งบ กศ.บป. กบศ.

6509000002 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564          20,000.00          20,000.00         20,000.00 100.00       100.00       งบบัณฑิตศึกษา บว.

6509000004 โครงการยกระดับศักยภาพผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา      5,879,000.00      2,910,000.00      1,421,010.00 24.17     งบบัณฑิตศึกษา บว.

34,116,419.00   17,268,572.65 5,883,449.88 17.25    

 ร้อยละ

ความส าเร็จ

โครงการ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ผลความส าเร็จตัวช้ีวัดโครงการ

เชิง

เวลา

เชิง

ปริมาณ

เชิง

คุณภาพ

เชิง

ค่าใช้จ่ายกลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
 แผน 6 เดือน

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
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6508000011 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        6,884,200.00        6,884,200.00        2,794,541.50       40.59            100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000012 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าและหลังคาโปร่งแสง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ          454,000.00           454,000.00                       -              -              100.00 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000013 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          399,206.00           159,206.00           179,041.52       44.85 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6508000021 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           215,000.00           210,000.00          145,000.00       67.44 งบประมาณแผ่นดิน ควท.

6501000009 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์         1,815,360.00         1,707,600.00              2,820.00         0.16 งบประมาณแผ่นดิน คคศ.

6511000023 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย       12,844,900.00        9,434,950.00        4,479,249.13       34.87              62.03 งบประมาณแผ่นดิน กก.

6511000025 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย      56,329,100.00       56,329,100.00                       -              -   งบประมาณแผ่นดิน กก.

6511000029 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน          750,000.00           430,000.00           203,137.34       27.08 งบประมาณแผ่นดิน กก.

6512000001 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย          350,000.00           350,000.00          349,890.00       99.97            100.00 งบประมาณแผ่นดิน กนผ.

6513000007 โครงการสนับสนุนทรัพยาการเพ่ือพัฒนางานและการให้บริการ           562,200.00            340,710.00            70,000.00        12.45 งบประมาณแผ่นดิน กบศ.

6515000005 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         1,154,000.00         1,154,000.00                       -              -                48.65 งบประมาณแผ่นดิน สวท.

6501000002 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์        2,344,455.00         1,107,500.00           445,109.56        18.99 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) คคศ.

6506000008 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           927,600.00           620,600.00             36,141.50         3.90             85.00 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส.

6506000010 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          130,000.00                        -                         -              -   งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส.

6506000012 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          297,000.00             50,000.00            33,300.00         11.21             88.00 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส.

6506000013 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          433,790.00           225,000.00             73,761.26        17.00              87.50 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส.

6507000006 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ           352,416.00             57,944.00            16,000.00         4.54 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ.

6507000011 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการจัดการคณะวิทยาการจัดการ         502,656.00           306,902.00            221,319.15       44.03 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ.

6507000013 โครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ           70,000.00             65,000.00                       -              -   งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ.

6508000015 โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          654,330.00            292,165.00           132,465.26       20.24 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควท.

6508000028 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          268,000.00             60,000.00            32,340.00        12.07              91.66 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควท.

6508000037 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน            461,771.00            445,031.00            89,684.00        19.42               42.50 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ควท.

6516000001 โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา           220,000.00           107,000.00           120,819.26       54.92              65.02 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สวพ.

6517000001 โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา           523,620.00           304,570.00           107,102.52       20.45               78.57 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สอศ.

6515000007 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           341,020.00            191,420.00           140,199.95         41.11             98.65 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สวท.

6515000008 โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว            20,000.00             10,000.00             5,000.00       25.00            100.00 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สวท.

6515000011 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        2,307,780.00         2,189,974.00          832,762.00       36.08               71.45 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สวท.

6511000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานนิติการ        1,864,460.00           934,680.00          351,085.00        18.83 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กก.

6511000002 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย        4,228,765.00         2,119,884.00        1,405,927.00       33.25 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กก.

202106100821 () โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย (กบง.)            89,600.00             44,800.00            18,200.00        20.31 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กนผ.

ร้อยละ

ความส าเร็จ

โครงการ

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

N/A N/A

 ร้อยละ

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ช่ือกิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ผลความส าเร็จตัวช้ีวัดโครงการ

เชิงเวลา
เชิง

ปริมาณ

เชิง

คุณภาพ

เชิง

ค่าใช้จ่าย

รหัสกิจกรรม

 แผน 6 เดือน  เบิกจ่าย
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6511000008 โครงการส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         873,300.00            417,000.00           145,932.86        16.71 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กก.

6511000013 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในส่วนท่ีกองกลางดูแลรับผิดชอบ        9,317,070.00         9,317,070.00        1,570,220.56        16.85             59.58 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กก.

6511000015 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในส่วนท่ีงานบุคคลดูแลรับผิดชอบ        1,869,360.00           934,680.00           219,752.50        11.76             58.59 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กก.

6511000016 โครงการบริหารจัดการกองกลาง        1,200,000.00          1,162,520.52           417,035.29       34.75              75.65 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กก.

6512000007 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน          235,000.00            188,361.50            93,546.50        39.81              79.83 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กนผ.

6513000003 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา         1,477,705.00           588,249.30            37,587.00         2.54 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กบศ.

6513000004 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือพัฒนางานและการให้บริการ            93,500.00             93,500.00            93,000.00       99.47 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กบศ.

6513000006 โครงการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา           227,500.00            122,500.00            74,358.08       32.68 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กบศ.

6514000001 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา           140,000.00           102,000.00            32,159.92       22.97              70.32 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6514000004 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา          892,630.00            221,200.00          323,746.74       36.27             83.68 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6514000005 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา            125,170.00            105,170.00            43,720.00       34.93              78.40 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6514000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน            39,000.00                        -                         -              -   งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6514000008 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา          200,000.00           188,000.00            26,536.00        13.27              58.01 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6514000009 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล            50,000.00             50,000.00            49,987.19       99.97              69.37 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กพน.

6519000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร           155,000.00             92,550.00            35,535.00       22.93 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ตสน.

6512000003 โครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา          200,000.00             75,850.00            74,295.38        37.15            100.00 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ศศน.

6502000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน          1,261,164.00           255,264.00            95,670.42         7.59 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สาธิตปฐมวัย

6503000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต        6,325,200.00         2,051,050.00           276,211.05         4.37             86.98 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประถมสาธิต

6504000004 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โรงเรียนสาธิตมัธยม           719,336.00             614,711.00                       -              -                81.00 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สาธิตมัธยม

6504000005 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมัธยม        6,404,804.00         2,677,978.00           642,921.01        10.04              96.19 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สาธิตมัธยม

6511000009 โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาท าความสะอาดและจ้างเหมารักษาความปลอดภัย     38,973,000.00        11,535,150.00        5,143,917.50        13.20              94.65 งบบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม กก.

6511000022 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ        1,500,000.00           825,000.00          422,233.00        28.15 งบบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม กก.

6506000014 โครงการบริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          351,390.00            194,015.00           117,647.00       33.48            100.00 งบ กศ.บป. คมส.

6511000010 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี        4,680,480.00        4,680,480.00         1,195,133.43       25.53             69.86 งบ กศ.บป. กก.

6514000011 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป           120,000.00             60,000.00            59,984.20       49.99              69.37 งบ กศ.บป. กพน.

6515000006 โครงการพัฒนาส านักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           150,000.00           100,000.00            99,997.00       66.66              98.64 งบ กศ.บป. สวท.

6515000010 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          250,000.00            229,135.00          236,756.22       94.70              99.51 งบ กศ.บป. สวท.

6509000001 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 914,400.00         457,200.00         396,998.00       43.42     งบบัณฑิตศึกษา บว.

6509000003 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย           120,000.00             60,000.00                       -              -   งบบัณฑิตศึกษา บว.

6509000005 โครงการพัฒนาระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย        2,404,200.00            621,750.00        1,223,965.58        50.91 งบบัณฑิตศึกษา บว.

179,064,438.00  124,606,620.32  25,433,743.38  14.20     

 N/A  N/A 

ร้อยละ

ความส าเร็จ

โครงการ

 N/A  N/A 

N/A N/A

 N/A  N/A 

 N/A 

 ร้อยละ

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ช่ือกิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ผลความส าเร็จตัวช้ีวัดโครงการ

เชิงเวลา
เชิง

ปริมาณ

เชิง

คุณภาพ

เชิง

ค่าใช้จ่าย

รหัสกิจกรรม

 แผน 6 เดือน  เบิกจ่าย

 N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเดน็ 

แผนงำนพัฒนำบุคลำกรภำครฐั 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

6511000026 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 270,961,400.00   138,348,185.00   132,868,287.39   49.04      งบประมาณแผ่นดิน กก.

6511000014 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 17,533,400.00    8,976,700.00      7,128,069.00      40.65      งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) กก.

6504000003 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม 13,947,620.00    6,912,060.00      5,372,407.00      38.52      งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สาธิตมัธยม

6503000004 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประถมสาธิต 8,849,100.00      4,407,050.00      2,959,059.00     33.44      งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประถมสาธิต

6502000004 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 3,235,296.00      1,617,648.00       1,525,777.00      47.16      งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) สาธิตปฐมวัย

314,526,816.00  160,261,643.00  149,853,599.39  47.64      

ช่ือกิจกรรม/โครงการ

รวมงบระมาณท้ังส้ิน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ  เบิกจ่าย ร้อยละแผน 6 เดือน
รหัสกิจกรรม แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 

 

 

ปัญหำอปุสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข 
 

ล ำดับ ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

1.  การ เบิกจ่ ายงบประมาณภาพรวมไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย 

ทีม่หาวิทยาลัยและรัฐบาลก าหนด 

หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงทบทวนแผนการใ ช้จ่าย

งบประมาณให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน โดยต้อง 

มีแผนการด าเนินงานในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลก าหนด โดยยืดตามประกาศ

มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

2. สถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  หน่วยงานต้อง

ด าเนนิการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับสถาณการณป์ัจจุบัน 

3. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมา  

เพื่อวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนว่าควรด าเนินการ 

ในช่วงระยะเวลาใด 

4. กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ ากัด ส่งผลให้กระบวนการด าเนินงาน 

งบลงทุนมีความล่ า ช้า  ไม่สามารถ เบิกจ่ ายงบประมาณได ้

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มีการศึกษา/ตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ชัดเจน

ก่อนด าเนนิการ 



43 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 
 

 

ภำคผนวก 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 

 

แบบฟอร์มรำยงำน   

ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัตริำชกำร 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
 

 

ชื่อหน่วยงำน  ผู้รับผดิชอบ  

ชื่อ  โครงกำร (พร้อมรหัส)  

แหล่งงบประมำณ  

งบประมำณท่ีจัดสรร (บำท)  

ระยะเวลำด ำเนนิกำร  

แผนงำน  

กลยุทธ์ที่  

เป้ำหมำยท่ี  

ควำมสอดคล้องของโครงกำรหลัก  ..………………………………………………………………………………………. 

ประเภทโครงกำร [   ]  โครงกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน                   [   ]  โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

[   ]  โครงกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร                         [   ]  โครงกำรวจัิยเพ่ือสร้ำง สะสมองค์ควำมรู้ 

     [   ]  ด้านการศึกษา                                             [   ]  ด้านวจิัย     

     [   ]  ด้านเศรษฐกจิ                                             [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านสังคม                                                  [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       

     [   ]  ด้านส่ิงแวดล้อม 

     [   ]  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

     [   ]  ด้านศาสตร์พระราชา 

     [   ]  ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญา 

[   ] โครงกำรด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม              [   ]  โครงกำร อืน่ๆ ................................. 

     [   ]  ด้านวจิัย                                                    [   ]  ด้าน ……. 

     [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมตัวชี้วัด 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  

ไตรมำส 

แผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ 

(1) 

กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงไตรมำส 
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 

(5) 

งบประมำณ

คงเหลือ 

(4) - (5) 

ร้อยละ 

กำรเบิกจ่ำย 

โอนไป 

ไตรมำส 

(2) 

รับโอน 

จำกไตรมำส 

(3) 

คงเหลือ 

(4) = 

(1) - (2) + (3) 

1        

2        

3        

4        

รวม        
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 
คิดเป็นรอ้ยละ

กำรบรรลุผล 

เชงิปริมำณ :     

1.        1.     

2.      

เชงิคุณภำพ :     

1.      

2.      

เชงิเวลำ :     

1.      

2.      

เชงิค่ำใช้จ่ำย :     

       1.     

ผลรวมจ ำนวนร้อยละกำรบรรลุผล  

ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร = (ผลรวมร้อยละกำรบรรลุผล/จ ำนวนตวัช้ีวัดท้ังหมด)  
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

สรุปผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 

       ส าเร็จ  

       อยู่ระหว่างด าเนินการ  

            ไม่ได้ด าเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ (หากโครงการส าเร็จ) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินโครงการไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่ส าเร็จ) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

ปัญหำ/อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

แนวทำงแกไ้ข  

.................................................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมผลผลิตโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ( ณ สิ้นไตรมำส 2 ,ไตรมำส 4) 

ตัวชี้วัดตำมผลผลิตโครงกำร (ดำ้นสังคมศำสตร)์ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรำยงำนผล 

เป้ำหมำย ผล 

เชิงปรมิาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา (ด้านสังคมศาสตร์) คน 878   กนผ. 

เชิงปรมิาณ : จ านวนนักศกึษาที่เข้าใหม่ (ด้านสงัคมศาสตร)์ คน 1,355   กนผ. 

เชิงปรมิาณ : จ านวนนักศกึษาทีค่งอยู่ (ด้านสังคมศาสตร์) คน 4,482   กนผ. 

เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา  12  เดือน

หลังจากจบการศึกษา (ด้านสงัคมศาสตร)์ 

ร้อยละ 80   งานประกันคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 85   งานประกันคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดตำมผลผลิตโครงกำร (ดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย)ี 

ตัวชี้วัด/ 

แหล่งเงิน 
หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรำยงำนผล 

เป้ำหมำย ผล 

เชิงปรมิาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา (ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี คน 161   กนผ. 

เชิงปรมิาณ : จ านวนนักศกึษาเข้าใหม่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี คน 330   กนผ. 

เชิงปรมิาณ : จ านวนนักศกึษาทีค่งอยู่ (ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี คน 1,126   กนผ. 

เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา  12  เดือน

หลังจากจบการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 

ร้อยละ 80   ควท. 

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 85   ควท. 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

ตัวชี้วัดตำมผลผลิตโครงกำร (ดำ้นสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรเรียนฟรี 15 ป)ี 

ตัวชี้วัด/ 

แหลง่เงนิ 
หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมตัวชี้วดั 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรำยงำนผล 

เป้ำหมำย ผล 

เชงิปริมาณ : จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 1,511   3 โรงเรียน  

เชงิคุณภาพ : ร้อยละของค่าใชจ้า่ยท่ีผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้่ายตาม

รายการท่ีได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100   3 โรงเรียน 

 

ตัวชี้วัดตำมผลผลิตโครงกำร (ดำ้นยทุธศำสตร์มหำวิทยำลยัรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมตัวชี้วดั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล

และรำยงำนผล 
เป้ำหมำย ผล 

เชงิปริมาณ : จ านวนชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ชุมชน 5 
 

คคศ. 

เชิงปริมาณ : จ านวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนา

แก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ้

ครัวเรือน 200 
 

สวพ. 

เชงิปริมาณ : จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 
 

คคศ. 

เชงิปริมาณ : จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 2,000 
 

คคศ. 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านจัด

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฏิบัติ

ในพืน้ท่ีบริการไม่ต่ ากว่า 

คน 2,000 
 

คมส. 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมตัวชี้วดั 
ผู้จัดเก็บข้อมูล

และรำยงำนผล 
เป้ำหมำย ผล 

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมท าระหว่าง

ภาคีเครอืขา่ย ผู้น าชุมชน และประชาชน อย่างนอ้ย 

โครงการ/

กิจกรรม 

20 
 

คมส. 

เชิงคุณภาพ : จ านวนต าบลในจังหวัดท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริการการศึกษา 

ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 30 
 

สวท. 

เชิงปริมาณ : จ านวนสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาด

เล็ก ของกลุม่สาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานมหาวิทยาลัย

ไมน่อ้ยกว่า 

เร่ือง/ตอน 5/10 
 

คคศ. 

เชงิปริมาณ  : ผลิตภัณฑช์ุมชน OTOP ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับ

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

ผลิตภัณฑ ์ 5 
 

ควจ. 

เชงิคุณภาพ : นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 
 

คคศ. 

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 

ระดับ B1 

ร้อยละ 20 
 

ศศน. 

เชงิคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 10 
 

สวพ. 

เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลต าบลท่ีได้รับการพัฒนา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิน่ได้ไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 15 
 

สวท. 

เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ี

ผ่านมา 

ร้อยละ 80 
 

คคศ. 
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ส่วนที่ 3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตวัชี้วัดตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 ( ณ สิ้นไตรมำส 2 ,ไตรมำส 4) 

กลยุทธ์ท่ี 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผล 

OKRs 101 รอ้ยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น รอ้ยละ 100  

 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรผลิต พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผล 

OKRs 201 รอ้ยละของบัณฑิตครุศาสตร์ท่ีเข้าสูว่ิชาชีพครู รอ้ยละ 95  

OKRs 202 จ านวนบัณฑิตครุศาสตรท่ี์ประกอบวิชาชีพครูไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะ 100 คน  

OKRs 203 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนา 100 คน  
 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผล 

OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุม่มหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ี Top 10  

OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA  4.50 คะแนน  
 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผล 

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสูร่ัฐบาลดจิิทัล 

(Digital government maturity domain and area : MDA) 
Smat Government 

 

OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขยีวโลก ยูไอ กรนีเมตรกิ (UI GreenMetric) 6,150 คะแนน  

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 92 คะแนน  
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ผลกำรด ำเนนิงำนตัวชี้วัด    

 OKRs 401 ระดับควำมพร้อมและวุฒิภำวะขององค์กรในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจติอล  
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OKRs 401 ระดับควำมพร้อมและวุฒิภำวะขององค์กรในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล 

(Digital government maturity domain and area : MDA) 

ระดับที่ 1 ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

       ผลกำรด ำเนินงำน  

       - ระบบฐำนข้อมูลต ำบล (เฟส 3) จัดเก็บข้อมูล 109 ต ำบล 

ปีงบประมาณ 2565 เป็นปีสุดท้ายในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะท าให้ระบบมีข้อมูลต าบลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองครบถ้วน ซึ่งขณะนี้ 

คณาจารย์ผู้ลงเก็บข้อมูลต าบลก าลังกรอกข้อมูลลงในระบบ ซึ่งจะกรอกข้อมูลเรยีบร้อยในเดือนมิถุนายน 2565 

       - โครงกำรยกระดับรำยได้ฐำนรำก ได้ด าเนินการเก็บข้อมูล จ านวน 85 คน และได้จัดอบรมให้กับครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว  เว็บไซต์อ้างอิง 

https://forms.gle/AbsB3SPabWo5hsyh9 

ระดับที่ 2 ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะได้โดยง่ำย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่ำนระบบอัตโนมัติ โดยในบริกำรจ ำเป็น

พื้นฐำนแห่งรัฐ ผู้รับบริกำรไม่ต้องร้องขอหรอืยื่นเรื่องต่อรัฐ        

       ผลกำรด ำเนินงำน  

       - ระบบ ITA   

มีการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เป็นสาธารณะ ตรงตามเกณฑ์ของ การเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งตอ้งเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนเมษายน 2565 

      - ระบบบรหิำรงำนวิจัย 

ได้พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ก าลังจะด าเนินการน าระบบขึ้น Server ของมหาวิทยาลัย และอบรมการใช้งานระบบร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(สวพ.) ในชว่งเดือนพฤษภาคม 2565 

https://forms.gle/AbsB3SPabWo5hsyh9
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ระดับที่ 3 ข้อมูลส ำคัญในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ถูกเชื่อมโยงกับทุกภำคส่วนแบบอัตโนมัติ ไร้รอยต่อ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงเปิด

ภำครัฐเพื่อกำรนวัตกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์        

       ผลกำรด ำเนินงำน  

       - ระบบบรหิำรงำนวิจัย 

ได้พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ก าลังจะด าเนินการน าระบบขึ้น Server ของมหาวิทยาลัย และอบรมการใช้งานระบบร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(สวพ.) ในชว่งเดือนพฤษภาคม 2565 

ระดับที่ 4 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสเนอแนะและตัดสินใจเชิงนโยบำยผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำร

พัฒนำภำครัฐ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับประชำชน (Value Co-Creation)        

       ผลกำรด ำเนินงำน  

      - ระบบสำยตรงของผู้บริหำรทุกระดับ ผ่ำนระบบเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 

ได้มกีารอัพเดทและใส่ขอ้มูลสายตรงของผู้บริหารทุกหนว่ยงานลงในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

ระดับที่ 5 บุคลำกร/ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก สำมำรถใช้ระบบ IT/Mobile App ของหน่วยงำนได้อย่ำง มีประสิทธิภำพ        

       ผลกำรด ำเนินงำน 

       - ระบบ ARU Mobile Application  

จะมีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านการบริหารการศึกษาร่วมกับธนาคารกรุงไทยในช่วงปลายเดือนเมษายน 

และหลังจากนั้นจะเป็นการพัฒนา Mobile Application ซึ่งทาง สวท ได้เตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา API ให้กับบุคลากรทางด้านไอที

แล้ว เพื่อเตรียมความพรอ้มในการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับทีมพัฒนาของธนาคารกรุงไทย 

       1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix มาบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ

ให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และต รงความต้องการ 
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ตลอดจนมีการบ ารุงรักษา (MA) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ โดยบริษัทฯ ร่วมกับบุคคลากรที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่

ก าหนด ทุกเดือน 

  2. มีการบริการ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ชื่อ Matrix Library ที่สามารถติดตั้งไว้ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใชง้าน และค้นหาข้อมูลระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ Matrix ได้ 

Total Access : 1366 # Total Patron : 148   เว็บไซต์อ้ำงอิง  https://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/ 

ระดับที่ 6 บุคลำกรสำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหำและวิเครำะห์ข้อมูล/ข้อมูลขนำดใหญ่ เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผน กำร

ปฏิบัติกำร กำรพัฒนำนวัตกรรมบรกิำร       

       ผลกำรด ำเนินงำน  

       - การอบรม ควรน าการอบรมที่เจ้าหน้าที่ไอที ได้รับการอบรมมาตอบ เช่น การอบรม DL /การอบรม Google Certificate /การอบรม Dataset 

และอื่น ๆ (สามารถขอข้อมูลจากคุณเจษฎา) 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

 

 
 

สถติกิำรจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรฯ    

จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

 

สถิติกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (รอบ 6 เดือน) 

(ระยะเวลำกำรจัดส่งภำยในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษำยน 2565

ล ำดับ หน่วยงำน สถำนะ วันเวลำที่จัดส่ง หมำยเหตุ 

1. โรงเรียนสาธิตมัธยม  26 มีนาคม 2564 เวลา 14.33 น. 

2. ศูนย์การศกึษานานาชาติ  4 เมษายน 2565  เวลา 12.48 น. 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 เมษายน 2565  เวลา 16.22 น. 

4. กองกลาง  7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

5. โรงเรียนประถมสาธิต  7 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. 

6. สถาบันอยุธยาศกึษา  7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

7. กองพัฒนานักศกึษา  7 เมษายน 2565 เวลา 14.58 น. 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา  7 เมษายน 2565 เวลา 16.34 น. 

9. คณะครุศาสตร์  7 เมษายน 2565  เวลา 09.30 น. 

10. กองนโยบายและแผน  7 เมษายน 2565  เวลา 15.30 น. 

11. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  7 เมษายน 2565  เวลา 11.31 น. 

12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 เมษายน 2565  เวลา 13.08 น. 

13. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑติศกึษา  8 เมษายน 2565  เวลา 11.30 น. 

14 ศูนย์การศกึษาพิเศษ  8 เมษายน 2565  เวลา 12.29 น. 

15. กองบริการการศึกษา  8 เมษายน 2565  เวลา 12.30 น. 

16. คณะวทิยาการจัดการ  8 เมษายน 2565  เวลา 14.59 น. 

17. หนว่ยตรวจสอบภายใน  11 เมษายน 2565  เวลา 14.05 น. 

18. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

19. งานบุคคล  18 เมษายน 2565 เวลา 14.58 น. 
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