รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)
งบประมาณรายจ่าย เงินค่าบารุงการศึกษา
(งบ บกศ.)

ฎ
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และหมวดรายจ่าย
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร

***รวมทั้งสิ้ น***
แผนงำนพื้ นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพคน
ผู้ สำเร็ จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์)
63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
63333 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผู้ สำเร็ จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม)
63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)
63312 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
63314 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ด้านสังคมศาสตร์)
63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม)
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)
63401 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ด้านบริหารจัดการ)
63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านบริหารจัดการ)
63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ)
63404 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
ผลงำนทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น
63318 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงำนบุ คลำกรภำครั ฐ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพคน)
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุ คลำกรภำครั ฐ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
63H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนำกำรศึกษำเพื่ อควำมยั่งยืน แผนงำนยุทธศำสตร์ เสริ มสร้ ำงพลังทำงสังคม
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงกำรยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่ อกำรพัฒนำท้องถิ่ น
63108 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
63202 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
63408โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
63411 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน Green University
แผนงำนบริ หำรเพื่ อรองรั บกรณีฉุกเฉินหรื อจำเป็ น
แผนงำนบริ หำรเพื่ อรองรั บกรณีฉุกเฉินหรื อจำเป็ น
63E01โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

งบบุ คลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอื่ น งบประมำณ
เงินเดือนและ ค่ำจ่ำงชั่วครำว ค่ำ ต-ช-ว
ครุ ภัณฑ์ สิ่ งก่อสร้ ำง
ค่ำจ้ำงประจำ
สำธำรณูปโภค
-

25,386,240
5,592,960
5,592,960
5,592,960
19,793,280
19,793,280
19,793,280
-

47,498,399
40,653,698
1,495,720
617,350
396,000
61,560
420,810
38,650,235
3,916,527
180,680
1,111,504
841,726
258,450
1,851,220
122,400
29,916,728
451,000
507,743
456,540
51,203
2,248,527
2,248,527
2,248,527
4,596,174
3,556,289
3,556,289
1,039,885
40,000
393,120
35,550
541,215
30,000
-

2,632,489 1,330,220 768,960 3,871,692
2,632,489 1,330,220 768,960 163,620
44,300 366,000 56,400
44,300
- 366,000 56,400
2,588,189 964,220 712,560 163,620
- 712,560 163,620
836,898
- 373,000
- 544,220
1,652,391
47,000
98,900
- 1,200,624
- 1,200,624
- 1,200,624
- 2,507,448
- 2,507,448
- 2,507,448

81,488,000
51,141,947
1,962,420
661,650
396,000
422,400
61,560
420,810
43,078,824
3,916,527
1,056,860
1,111,504
841,726
258,450
836,898
2,224,220
544,220
1,821,791
30,015,628
451,000
6,100,703
6,049,500
51,203
22,041,807
22,041,807
22,041,807
5,796,798
4,756,913
4,756,913
1,039,885
40,000
393,120
35,550
541,215
30,000
2,507,448
2,507,448
2,507,448

ร้ อยละ

100.00
62.76
3.84
33.72
20.18
21.52
3.14
21.44
84.23
9.09
2.45
2.58
1.95
0.60
1.94
5.16
1.26
4.23
69.68
1.05
11.93
99.16
0.84
27.05
100.00
100.00
11.33
82.06
100.00
17.94
3.85
37.80
3.42
52.05
2.88
3.08
100.00
100.00

ฐ
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ
หมวดรำยจ่ำย
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/ผลผลิต-โครงกำร/งำน/หน่วยงำน/รำยกำร

เงินเดือนและค่ำจ้ำง
ประจำ
-

ร้อยละของประเภทงบประมำณรำยจ่ำย
รวมงบประมำณทั้งสิ้น
แผนงำนบุคำกรภำครัฐ
รำยกำรค่ำดำเนินงำนภำครัฐ
แผนงำน 7.1 : แผนงำนบุคลกรภำครัฐ
แผนงำนรอง 7.1.25 : แผนงำนรองบุคลำกรภำครัฐยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ
สำนักงำนอธิกำรบดี กองกลำง
1 1 6311000006 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โรงเรียนสำธิตระดับปฐมวัย
2 1 6302000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสำธิตระดับประถมศึกษำ
3 1 6303000003 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต)
โรงเรียนสำธิตระดับมัธยม
4 1 6304000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงำนพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แผนงำน 3.1 : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แผนงำนรอง 3.1.2 : แผนงำนรองยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้ สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยำศำตร์และเทคโยโลยี
5
1 6308000001 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
6
2 6308000006 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7
3 6308000007 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
8
4 6308000012 โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
9
5 6308000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
6 6308000018 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
7 6308000020 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
12
8 6308000024 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
13
9 6308000025 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ผลผลิต : ผู้ สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
คณะครุศำสตร์
14
1 6301000004 โครงการวัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
15
2 6301000006 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
16
3 6301000012 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
17
4 6301000015 สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
18
1 6306000002 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
2 6306000003 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
3 6306000004 ประชาสัมพันธ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
4 6306000008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
5 6306000009 ส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
6 6306000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
7 6306000015 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจ้างอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25
8 6306000016 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

ค่ำจ่ำงชั่วครำว
31.15
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
25,386,240
14,549,040
14,549,040
1,481,160
1,481,160
3,763,080
3,763,080
5,592,960
5,592,960
-

-

ค่ำ ต-ช-ว
63.42
51,679,351
2,705,067
2,705,067
2,705,067
2,705,067
2,705,067
2,027,180
2,027,180
59,400
59,400
161,947
161,947
456,540
456,540
46,466,836
45,944,836
45,944,836
45,944,836
1,556,523
1,556,523
61,560
9,600
51,203
420,810
396,000
617,350
39,631,400
1,827,130
1,072,595
393,120

ค่ำสำธำรณูปโภค
-

ครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้ำง

2.50
2,035,789
-

1.63
1,330,220
-

เงินอุดหนุน

รำยจ่ำยอื่น
-

1.30
1,056,400
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,035,789
2,035,789
2,035,789
2,035,789
44,300
44,300
44,300
1,991,489
530,800

1,330,220
1,330,220
1,330,220
1,330,220
366,000
366,000
366,000
964,220
-

-

1,056,400
1,056,400
1,056,400
1,056,400
56,400
56,400
56,400

-

1,000,000
-

47,000

-

530,800
-

-

361,415
2,235,697
518,800
125,680
451,000
171,770
35,550
252,984
301,622

-

306,098

306,098

-

รวมทั้งสิ้น
100.00
81,488,000
28,091,307
28,091,307
28,091,307
28,091,307
28,091,307
16,576,220
16,576,220
1,540,560
1,540,560
3,925,027
3,925,027
6,049,500
6,049,500
50,889,245
50,367,245
50,367,245
50,367,245
2,023,223
2,023,223
56,400
61,560
9,600
51,203
420,810
396,000
617,350
366,000
44,300
43,587,109
2,357,930
1,072,595
393,120
530,800
361,415
2,588,795
518,800
125,680
451,000
171,770
35,550
252,984
301,622
306,098

ร้อยะ

100.00
34.47
34.47
34.47
34.47
34.47
20.34
20.34
1.89
1.89
4.82
4.82
7.42
7.42
62.45
61.81
61.81
61.81
2.48
2.48
0.07
0.08
0.01
0.06
0.52
0.49
0.76
0.45
0.05
53.49
2.89
1.32
0.48
0.65
0.44
3.18
0.64
0.15
0.55
0.21
0.04
0.31
0.37
0.38
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร รหัสโครงการ 6308000001
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63305 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ดานวิทย)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่
มีความสามารถ ซึ่งจะเปนกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แตเนื่องจาก
ความยากจนและขาดแคลนทุ น ทรัพ ย จึงทำให นัก เรียนที่ เรียนดีขาดโอกาสในการที่ จะศึก ษาตอใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การสร า งโอกาสให กั บ เยาวชนดั ง กล า ว ได มี โอกาสศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดจัดโครงการทุนการศึกษาทุนชางเผือกเรียน
วิ ท ยาศาสตร ขึ้ น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นดี แ ละผ า นการสอบคั ด เลื อ กได เข า ศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ป ในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนในสวนภูมิภาคที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจเขาศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร ใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดสอนในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพือ่ สงเสริมใหเยาชนเห็นคุณคาและความสำคัญของการศึกษา
3. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค4. เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของประเทศในการสรางบัณฑิตวิทยาศาสตรทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผานการคัดเลือกใหเปนผูไดรับทุนการศึกษา
จำนวน 3 ราย
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเบิกจายเงินทุนใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 จำนวน 3 ทุน ภาคเรียนละ 1
ครั้ง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 56,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนทุนการศึกษาที่เบิกจายใหกบั นักศึกษาทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูไดรับทุน
เชิงเวลา
1. รอยละของการดำเนินการที่แลวเสร็จทันเวลา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ทุน

3

ทุน

90

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201105010144

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียน
วิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียน
วิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 จำนวน 3 ทุน ๆ ละ
9,400 บาท รวม 2 ภาคการศึกษา เปนเงิน
56,400 บาท

56,400.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
28,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
28,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,400 บาท

รวม

56,400.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ไดรับทุนการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการเบิกจายทุนการศึกษา
แลวเสร็จ

คน
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

3.00
100.00

3.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รหัสโครงการ
6308000006
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 311 รอยละ
ของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (รอยละ
25), KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ
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3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และเพื่ อเป น การพั ฒ นาไปอี ก ขั้ น หนึ่ งของการประกันคุ ณ ภาพ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดดำเนินโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมี
หลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนา
คุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม
อาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทำในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทำของแรงงาน
ไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยตระหนัก
ถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ ง 5 ดานไดแก 1) ดานคุณ ธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด านทั กษะการวิเคราะห การสื่ อ สารและการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทำให ตองมุงเน น การพั ฒ นา
นักศึกษาใหมีคุณ ภาพหรือคุณ ลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานไดรวมถึงสามารถ
ทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สำคัญ ของ
สาขาวิชา การเรียนการสอนที่ ดีมี ประสิ ท ธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณ ภาพดาน
วิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี
รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการใหมีกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน
กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผาน
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพรอมทาง
ทักษะวิชาชีพนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 61,560.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเปนไปตามแผนที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

150

รอยละ

80

กิจกรรม

8
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201106010121

201106010221

201106010321

201106010421

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรูสาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. นิเทศนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาจุลชีววิทยา
3. เตรียมความพรอมเขาสูสถาน
ประกอบการนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,620 บาท
ใชสอยและวัสดุ 2,420 บาท
คาตอบแทน 7,200 บาท

9,620.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
9,620.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)

ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
คาใชสอย 6,000 บาท

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท
คาตอบแทน 3,600 บาท
คาใชสอย 3,400 บาท

7,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท
ใชสอยและวัสดุ 1,500 บาท

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201106010521

5. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรูท างดาน
สาธารณสุขชุมชนและเตรียมสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาสาธารณสุขศาสตร
8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา

201106010621

201106010721

201106010821

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,840 บาท
ใชสอยและวัสดุ 2,840 บาท

2,840.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
คาใชสอย 3,000 บาท

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท
ใชสอยและวัสดุ 14,400 บาท
คาตอบแทน 7,200 บาท

21,600.00

0.00

0.00

21,600.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
คาตอบแทน 3,600 บาท
ใชสอยและวัสดุ 6,400 บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

รวม

61,560.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
2,840.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. ทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูสาขา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. นิเทศนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา
3. เตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
4. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
5. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมการจัดการ
6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรูท างดานสาธารณสุขชุมชนและเตรียม
สอบใบประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา

หนวยนับ

ป 2562

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่ทวนสอบ

รอยละ

0.00

0.00

25.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา

รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
3.00
80.00
0.00
0.00
2.00
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
35.00
80.00
10.00
80.00

0.00
0.00
0.00
50.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รหัส
โครงการ 6308000007
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63312 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษา คำวาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
หมายรวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จำเปนใน
การประกอบอาชีพ และทักษะที่จะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคม การที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังที่หวังการเปนอุดมศึกษาจำเปนตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา
และปลุกฝงสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอตัวนักศึกษา ทั้งขณะที่ยังกำลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจาก
จบการศึกษาไปแลว นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่
ตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมีศักยภาพดานอื่น ๆ เพื่อสรางจุดขายและสรางโอกาสในการไดงานทำหลัง
จบการศึกษาไปแลว ฉะนั้นนักศึกษาควรตองมีความพรอมดานตาง ๆกอนจบการศึกษาใหมากที่สุด

29

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาในคณะ
2. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภายในคณะ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหกับนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 9,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเปนไปตามแผนที่กำหนด
เชิงเวลา
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

กิจกรรม

1

รอยละ

80

30

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201206010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จางอาจารยพิเศษดานอาชีวอนามัย
เพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท
คาตอบแทน 9,600 บาท

9,600.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
6,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
3,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รวม

9,600.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จางอาจารยพิเศษดานอาชีวอนามัย เพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

60.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6308000012
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 302 จำนวนนักศึกษาเขาใหม จำนวน (300 คน)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0302, 3.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ

3. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา 7) กำหนด
ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟู
พลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
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ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒ นธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิท ยฐานะครู และประกอบกับเกณฑการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557(ระดับคณะ) องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและ
วั ฒ นธรรม ตั ว บ ง ชี้ ที่ 4.1 ระบบและกลไกการการทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กำหนดให
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายแผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมทั้ งการอนุรักษ พื้ นฟู สืบ สาน เผยแพรวัฒ นธรรมไทย ภูมิปญ ญาทองถิ่นตามจุดเนน ของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดเกณฑมาตรฐา
4. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษา ของคณะไดสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน เขารวมหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 51,203.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในเวลาทีก่ ำหนด
เชิงเวลา
1. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

กิจกรรม

5

ครั้ง

5
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201302010121

1. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใสใจ
วัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
2. การแขงขันดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานภูมิปญญาทองถิน่
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
3. ไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
4. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศ
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
5. สักการะวันพระบิดาแหงการแพทยและ
การสาธารณสุขไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

201302010221

201302010321

201302010421

201302010521

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 1,800 บาท คาใช
สอย 2,500 บาท คาวัสดุ 900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,200 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 3,600 บาท คาใช
สอย 2,800 บาท คาวัสดุ 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 1,800 บาท คาใช
สอย 0 บาท คาวัสดุ 980 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,780 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 1,800 บาท คาใช
สอย 0 บาท คาวัสดุ 1,560 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,360บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 3,600 บาท คาใช
สอย 4,400 บาท คาวัสดุ 1,863 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,863 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงาน

5,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
5,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

2,780.00

0.00

0.00

0.00

2,780.00

3,360.00

0.00

0.00

0.00

3,360.00

9,863.00

0.00

0.00

0.00

9,863.00

51,203.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใสใจวัฒนธรรม

2. การแขงขันดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น

3. ไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ
4. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. สักการะวันพระบิดาแหงการแพทยและการสาธารณสุขไทย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

100.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

60.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรัก รู
คุณคา และเกิดความคิดในการที่จะอนุรักษสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเขารวมโครงการ

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิดความสามัคคี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
60.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาคงอยู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคงอยู

รอยละ
คน
รอยละ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

80.00
30.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูและเห็น
ความสำคัญของโบราณสถานภายในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมโครงการ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ
6308000017
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63333 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผูใชบัญฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอย
ละ 85), KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี (ขอเสนอของ
กรรมการประเมินฯ) (รอยละ ระดับคะแนน 4.40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีหนวยงานที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนในดานตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนดำเนินการไปไดดวยดี
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อชำระคาสาธารณปโภคของคณะ
4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากร
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุ คาสาธารณูปโภค และจัดประชุม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 420,810.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมทีด่ ำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละชองกิจกรรมที่เบิกจายไดตามเวลา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

8

รอยละ

85

กิจกรรม

8
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201109010121

1. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. การประชุมบุคลากรประจำคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. คาซอมแซม บำรุงรักษาและจางเหมาบริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ชำระคาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

201109010221

201109010321

201109010421

201109010522

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 56400 บาท คา
พาหนะ 18000 คาอาหารวาง 2730 บาท คา
เอกสาร 7200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84330 บาท

84,330.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
14,055.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
สำหรับการประชุมบุคลากร 14000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000 บาท

14,000.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 80000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท

80,000.00

5,000.00

35,000.00

25,000.00

15,000.00

185,480.00

22,755.00

64,215.00

54,255.00

44,255.00

16,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาเชาเครือ่ งถายเอกสาร 12
เดือน คาซอมแซมครุภัณฑ และจางเหมาบริการ
อื่น 185480 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 185480 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ชำระคาสาธารณูปโภค คา
โทรศัพท คาสงไปรษณีย 16000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
28,110.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
28,110.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
14,055.00
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201109010721

201109010821

6. คาตอบแทนอานบทความวารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. เงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมภิ าคอาเซียน (AUCC)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไป
ราชการอื่นของผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนผูอา นบทความ 2
ครั้ง 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

ใชสอย
รายละเอียด : ชำระเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมภิ าคอาเซียน (AUCC) 6000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายไปราชการ คาเบี้ยเลีย้ ง
/คาทีพ่ ัก /คาพาหนะ/ คาทางดวน /คาบำรุงรถ /
คาเชารถ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

420,810.00

39

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. การประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการ
4. คาซอมแซม บำรุงรักษาและจางเหมาบริการ
5. ชำระคาสาธารณูปโภค
6. คาตอบแทนอานบทความวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. เงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (AUCC)
8. การเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอืน่ ของ
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดประชุมแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้ ที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จตามแผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

1.00

2.00

2.00

1.00

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00
1.00
100.00
1.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00
1.00
0.00
0.00

85.00
1.00
85.00
1.00
85.00
3.00
85.00
1.00
85.00
0.00
100.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการแลวเสร็จ

รอยละ
ครั้ง

0.00
1.00

85.00
2.00

0.00
2.00

0.00
1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

40

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ
6308000018
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ
40)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถ
ทางวิชาการควบคูกับความมีคุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมา
อาชีพตามสายวิชาชีพของตน เนื่องจากสภาพการแขงขันในปจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการของตลาดแรงงานที่มีแนวโนมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒนและการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทำใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะมีความจำเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางตอเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งดานการ
เรียนการสอน การทำวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ดานภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทำใหการจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะเปนสิ่งที่ตองดาเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
2) เพื่อใหความรูและเตรียมความพรอมสำหรับคณาจารยที่จะเขาสูตาแหนงวิชาการ 3) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาที่
5. กลุมเปาหมาย
1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดอบรมบุคลากร
2. สงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 396,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
2. จำนวนครั้งที่บุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรทีไ่ ดรับจากการรวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามาารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ครั้ง

80
1

รอยละ

85

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201104010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ไป
ราชการอื่นของคณาจารยและบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

201104010221

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ฝกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คานามันรถ/คาบารุง
รถ/คาเชารถ/คาพาหนะเหมาจาย/คาทางดวน/
คาลงทะเบียน/คาที่พัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 286000 บาท

286,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คานามันรถ/คาบารุง
รถ/คาเชารถ/คาพาหนะเหมาจาย/คาทางดวน/
คาทีพ่ ัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110000 บาท

110,000.00

0.00

รวม

396,000.00

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
150,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
86,000.00

110,000.00

0.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ไปราชการอื่นของ
คณาจารยและบุคลากร

2. ฝกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่บคุ ลากรประชุม/
อบรม/สัมมนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจชองผูรวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดอบรมบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรทีเ่ ขารวมกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

0.00

3.00

5.00

4.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต รหัสโครงการ 6308000020
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ....................................
3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน
15 หลักสูตร และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติ ซึ่งจำเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ
เพื่อใหการเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชา
การฝ ก ประสบการณ วิชาชี พ ที่ นั ก ศึ กษาของคณะต องลงเรีย นในรายวิชาดั งกลาว ซึ่ งเป น รายวิ ชาที่
นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรูและความสามารถ
เพื่อนาไปใชประกอบอาชีพ ของตนในอนาคต การที่ จะพั ฒ นาศักยภาพและทักษะของนั กศึกษานั้ น
ดังนั้นการจะดำเนินการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น จำเปนตองมีวัสดุและอุปกรณที่เพียงพอสำหรับในแตละ
หลักสูตร และสอดคลองกับรายวิชาที่จะตองฝกปฏิบัติจริง

45

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ
5. กลุมเปาหมาย
อาจารยและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 617,350.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝกในรายวิชาฝกปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของการเบิกจาย
เชิงเวลา
1. รอยละของการดำเนินการตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

30

รอยละ

90

รอยละ

80
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201101010121

1. จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ วัสดุฝก
ประสบการณ เตรียมฝกประสบการณ และ
วัสดุการจัดการเรียนการสอน

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติการ วัสดุฝก
ประสบการณเตรียมฝกประสบการณ และวัสดุการ
จัดการเรียนการสอน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 617350 บาท

617,350.00

รวม

617,350.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
250,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
118,815.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
248,535.00

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ วัสดุฝกประสบการณ เตรียมฝก
ประสบการณ และวัสดุการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของความสำเร็จในการ
จัดซื้อ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ครั้ง

0.00

15.00

8.00

15.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนยศึกษาดาราศาสตร รหัสโครงการ 6308000024
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63305 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ดานวิทย)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน), KPI : S 314 ผลสำรวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผูรับบริการ (ระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
3. หลักการและเหตุผล
ศูนยศึกษาดาราศาสตร คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหบริการดานการศึกษาดารา
ศาสตรแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรดานการศึกษามาเปนระยะเวลากวา 20 ป ซึ่งมีผูมาใชบริการ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการและอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการ ศูนย
ศึกษาดาราศาสตร จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงซอมแซมอาคารและจัดสภาพแวดลอม ใหพรอมใชงาน มี
ความทันสมัย และมีพื้นที่ใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุด และพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อใหเพียงพอกับ
ความตองการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยูใหปลอดภัย ใชงานไดอยางเหมาะสมกับการใหบริการและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในดานการใหบริการ
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4. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของศูนยศึกษาดาราศาสตร อันประกอบดวย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่องมือ วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ได
มาตรฐาน และอยูในสภาพพรอมใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน จางเหมาบริการ ปรับปรุงพื้นที่ จัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑประจำศูนยศึกษาดารา
ศาสตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 366,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนรายการปรับปรุง ซอมแซม และกอสรางอาคารสถานที่
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการของมหาวิทยาลัย
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

1

รอยละ

85

รายการ

1
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201105020132

1. จางเหมาปรับปรุงศูนยศึกษาดาราศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส1-3
สถานที่ดำเนินการ
ศูนยศึกษาดาราศาสตร

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : จางเหมาปรับปรุงศูนยศึกษาดารา
ศาสตร จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 366,000 บาท

366,000.00

รวม

366,000.00

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
366,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จางเหมาปรับปรุงศูนยศึกษาดาราศาสตร

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการปรับปรุง ซอมแซม
และกอสรางอาคารสถานที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการของมหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

งาน

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู รหัสโครงการ 6308000025
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบการศึกษา (รอยละ 80), KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผูใชบัญฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (รอยละ 85)
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อื่นๆ

51

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการ
พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตรนั้น
ผูสอนจะตองจัดใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมตามบริบทของ
แตละหลักสูตร การที่จะทำใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนดังกลาวจำเปนตองมีวัสดุ
และครุภัณฑเพียงพอ ในการฝกปฏิบัติเพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะใหกับผูเรียน ซึ่งปจจุบันครุภัณฑที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก
และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการสอนยังลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติมเพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอนและการ
บริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจาก
การใชเครื่องมือและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย
3. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 44,300.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. มีครุภณ
ั ฑทสี่ ามารถใชในการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑสำเร็จตามแผน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

4

รายการ

4

รายการ

4
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201101020131

ชื่อกิจกรรมยอย
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

201101020231

2. ไมคลอยถือคู
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก 1
เครือ่ ง
คุณสมบัติตามมาตรฐานของกระทรวง ICT ณ วันที่
19 มี.ค.62
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 22000
จำนวน 1 เครือ่ ง รวมเปนเงิน 22,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 22,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ไมคลอยถือคู 1 ชุด
Carrier Frequency: UHF613-870MHz
frequency Steddying : Less than 0.002%
Modulating Mode : FM
Audio dynamic range : Over 70dB
Audio Frequency Responses : 100Hz 15KHz
Audio output Level : 0-280mV
S/N Ratio : Over 70bdB
T.H.D. : Less than 0.5%
Sensitiviry : 3uV For 30dB S/N
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ไมคลอยถือคู ราคา 3000 จำนวน 1 ชุด รวม
เปนเงิน 3,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,000.00 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

22,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
22,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
201101020331

ชื่อกิจกรรมยอย
3. โพเดียม 1 ชุด
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

201101020431

4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (InkTank Printer)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : โพเดียม 1 ชุด
ทำจากวัสดุอะคริลคิ ใส หนา 10 มม.
ฐาน อะคริลิคใส หนา 20 มม.
ขนาดไมนอยกวา 0.40 x 0.60 x 1.19 เมตร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โพเดียม ราคา 15000 จำนวน 1 ชุด รวมเปน
เงิน 15,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,000.00 บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : เครือ่ งพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ(InkTank Printer) 1 เครื่อง
คุณลักษณะ ตามมาตรฐานของกระทรวง iCT
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4300 บาท

15,000.00

0.00

0.00

0.00

4,300.00

4,300.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (InkTank Printer) ราคา 4300 จำนวน 1
เครือ่ ง รวมเปนเงิน 4,300.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,300.00 บาท

รวม

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงาน

จำนวนเงิน
15,000.00

44,300.00
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

2. ไมคลอยถือคู

3. โพเดียม 1 ชุด

4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank
Printer)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดำเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
สำหรับใชในการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดำเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑพรอมใชงานในการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดำเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑพรอมใชในการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีครุภณ
ั ฑสำหรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนและฝกปฏิบัติเพิ่มขึ้น

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

เครื่อง
เครื่อง

2.00
2.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่อง
เครื่อง

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ชุด
ชุด

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

