รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)
งบประมาณรายจ่าย เงินค่าบารุงการศึกษา
(งบ บกศ.)

ฉ
สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย
ยุทธศาสตร /แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานบุคากรภาครัฐ
รายการคาดําเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
30.88
58.77
26,616,120 50,664,151
26,616,120
3,210,400
26,616,120
3,210,400
26,616,120
3,210,400
26,616,120
3,210,400
26,616,120
3,210,400
11,592,720
717,800
47,453,751
44,070,834
44,070,834
44,070,834
1,722,413
36,472,763
5,875,658
1,919,917
1,919,917
1,919,917
1,919,917
1,463,000
1,463,000
1,463,000

ประเภทงบรายจาย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
3.06
0.52
6.77
2,636,319
450,000 5,836,410
2,636,319
450,000 5,836,410
2,577,536
450,000 5,836,410
2,577,536
450,000 5,836,410
2,577,536
450,000 5,836,410
51,407
2,251,307
450,000 5,836,410
274,822
58,783
58,783
58,783
58,783
-

รวมทั้งสิ้น
100.00
86,203,000
29,826,520
29,826,520
29,826,520
29,826,520
29,826,520
12,310,520
56,376,480
52,934,780
52,934,780
52,934,780
1,773,820
45,010,480
6,150,480
1,978,700
1,978,700
1,978,700
1,978,700
1,463,000
1,463,000
1,463,000

รอยละ
100.00
34.60
100.00
100.00
100.00
100.00
41.27
65.40
93.90
100.00
100.00
3.35
85.03
11.62
3.51
100.00
100.00
100.00
2.60
0.01
100.00
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งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน
ยุทธศาสตร /แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานบุคากรภาครัฐ
รายการคาดําเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
1
1 6411000008 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
2
1 6404000002 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
3
1 6403000002 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
4
1 6402000001 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนปฐมวัย
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี
5
1 6408000011 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ
6
2 6408000012 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
7
3 6408000017 โครงการจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8
4 6408000030 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
9
5 6408000034 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10
6 6408000036 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
11
7 6408000040 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12
8 6408000041 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13
9 6408000044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู

งบบุคลากร
30.88
26,616,120
26,616,120
26,616,120
26,616,120
26,616,120
26,616,120
15,023,400
15,023,400
11,592,720
6,206,880
6,206,880
3,857,640
3,857,640
1,528,200
1,528,200
-

งบดําเนินงาน
58.77
50,664,151
3,210,400
3,210,400
3,210,400
3,210,400
3,210,400
2,492,600
2,492,600
717,800
503,600
503,600
154,800
154,800
59,400
59,400
47,453,751
44,070,834
44,070,834
44,070,834
1,722,413
1,722,413
110,800
50,000
20,000
644,120
217,420
60,000
534,497
85,576

ประเภทงบรายจาย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
3.06
2,636,319
-

0.52
450,000
-

6.77
5,836,410
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,636,319
2,577,536
2,577,536
2,577,536
51,407
51,407

51,407

450,000
450,000
450,000
450,000
-

5,836,410
5,836,410
5,836,410
5,836,410
-

รวมทั้งสิ้น
100.00
86,203,000
29,826,520
29,826,520
29,826,520
29,826,520
29,826,520
17,516,000
17,516,000
12,310,520
6,710,480
6,710,480
4,012,440
4,012,440
1,587,600
1,587,600
56,376,480
52,934,780
52,934,780
52,934,780
1,773,820
1,773,820
110,800
50,000
20,000
644,120
217,420
60,000
534,497
85,576
51,407

รอยละ

100.00
34.60
100.00
100.00
100.00
100.00
58.73
20.32
41.27
54.51
100.00
32.59
100.00
12.90
100.00
65.40
93.90
100.00
100.00
3.35
100.00
6.25
2.82
1.13
36.31
12.26
3.38
30.13
4.82
2.90
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ
รหัสโครงการ 6408000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒ นารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน
U

U

U

U

U

U
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ สถาบั น ครบทั้ ง 5 ด าน คื อ กิ จ กรรมด านวิ ช าการที่ ส งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค กิ จ กรรมด านกี ฬ าหรื อ การส งเสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมด านบํ า เพ็ ญ ประโยชน ห รื อ จิ ต อาสา
กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนําไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดําเนิน ชีวิตได
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 110,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ระบุจํานวนของผลผลิต
เชิงคุณภาพ
1. มาตรฐานของผลผลิต
เชิงเวลา
1. ระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการดําเนินการ
เชิงคาใชจาย
1. ระบุตนทุนการผลิต

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

30

รอยละ

85

ไตรมาส

4

บาท

110,800

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ผลที่เกิดตอเนื่องจากผลผลิต
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายหรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202202020121 1. อบรมเพิ่มเติมความรูใหทันสมัยตามความกาวหนาดานค

202202020221

หกรรมศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมพัฒนาผูนํานักศึกษาและการทํางานเปนทีม
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส3
สถานที่ดําเนินการ นอกสถานที่

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน
10,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
10,800.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

รวม 110,800.00

0

0

100,000

10,800

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทยวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600 บาท
คาใชสอย 95000 บาท
คาวัสดุ 1400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อบรมเพิ่มเติมความรูใหทันสมัยตามความกาวหนาดานคหกรรมศาสตร
2. กิจกรรมพัฒนาผูนํานักศึกษาและการทํางานเปนทีม

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

หนวยนับ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

0.00
0.00
0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

0.00
0.00
30.00
85.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

1.00
1.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
รหัสโครงการ 6408000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
U

U

U

U

U

U
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา
กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนําไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดําเนิน ชีวิตได
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ระบุจํานวนของผลผลิต
เชิงคุณภาพ
1. มาตรฐานของผลผลิต
เชิงเวลา
1. ระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาดําเนินงาน
เชิงคาใชจาย
1. เบิกคาใชจายทันเวลาที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

30

รอยละ

85

ไตรมาส

3

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทํากิจกรรม
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักศึกษาสามารถนําความรูไปถายทอดใหกับผูอื่นไดในอนาคต
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก

202301010121 1. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกศิษยเกา

ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส2-3
สถานที่ดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202301010221 2. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 3
สถานที่ดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 4000 บาท
คาวัสดุ 1600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 6000 บาท
คาใชสอย 20000 บาท
คาวัสดุ 4000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

รวม 50,000.00

0

10,000

40,000

0

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกศิษยเกา
2. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนของผลผลิต

คน
รอยละ
คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต

รอยละ

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

30.00
85.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

85.00

0.00

30.00
85.00
30.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000017
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการวิจัยเพื่อสราง

U
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3. หลักการและเหตุผล
หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาไดแกการสนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยของคณาจารย
และการประยุกตใชงานวิจัยในการเรียนการสอนนับเปนการถายทอดองคความรูจากการดําเนินงานวิจัย
ซึ่งในโครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหเกิดการเผยแพร
องคความรูที่เกิดจากระบวนการวิจัยและความคิดสรางสรรคถายทอดในรูปแบบรูปเลมรายงานสรุปการ
ดําเนินโครงการวิจัยตางๆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสรางและ
พัฒนาองคความรูทางวิชาการ โดยการสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัย
แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังพบปญหาในเรื่องการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการใน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในวารสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้น
คณะฯ ไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาโครงการจัดทําวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
ไดรับมาตรฐานระดับชาติ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําวารสารสําหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหเปนไปตามมาตรฐานของ TCI
2. เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูใหม ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. กลุมเปาหมาย
1. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 ฉบับ
6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดเตรียมตนฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
U

U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
เชิงเวลา
1. การเผยแพรวารสารเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอขอ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ฉบับ

2

รอยละ

100

ฉบับ

2

รอยละ

100
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 ฉบบับ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
การเผยแพรองคความรูทางวิทยาศาสตร
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ)
วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการรับรองมาตรฐาน TCI
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

203107010121 1. คาจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส3และไตรมาส4
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความ 20 เรื่องๆละ 1,000 บาท

1. คาจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
10,000.00

20,000.00

0

0

10,000

10,000

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

รวม

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

จํานวนเงิน

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความวิชาการหรือบทความ
วิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ

หนวยนับ
ชึ้น
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0.00

0.00

0.00

0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

100.00

100.00

1.00

1.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
รหัสโครงการ 6408000030
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

U

28
3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน
15 หลักสูตร และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติ ซึ่งจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ
เพื่อใหการเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชา
การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ ที่ นั กศึ ก ษาของคณะต องลงเรีย นในรายวิช าดั งกล าว ซึ่งเป น รายวิช าที่
นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรูและความสามารถ
เพื่ อนาไปใช ป ระกอบอาชี พ ของตนในอนาคต การที่ จ ะพั ฒ นาศั กยภาพและทั กษะของนั กศึ กษานั้ น
ดังนั้นการจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนตองมีวัสดุและอุปกรณที่เพียงพอสําหรับในแตละ
หลักสูตร และสอดคลองกับรายวิชาที่จะตองฝกปฏิบัติจริง
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ
5. กลุมเปาหมาย
อาจารยและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติในรายวิชา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 644,120.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ทุกสาขาวิชาสามารถจัดวัสดุการเรียนการสอนได
เชิงคุณภาพ
1. วัสดุแตละสาขาวิชาสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เชิงเวลา
1. ทุกสาขาวิชาสามารถใชวัสดุไดตามเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. สามารถเบิกจายคาวัสดุไดตรงตามเวลาที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
ทุกสาขาวิชามีวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ทุกสาขาวิชาใชประโยชนวัสดุในการเรียนการสอนอยางคุมคา
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักศึกษา และอาจารยผูสอนสามารถใชวัสดุดัดแปลงตอยอดใหเกิดผลงานหรือนวัตกรรมใหมๆ

29

12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202202030121 1. จัดซื้อวัสดุสําหรับรายวิชาที่ฝกปฏิบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1-4

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 644120 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 644120 บาท

สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

644,120.00

รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
224,120.00

1. จัดซื้อวัสดุสําหรับรายวิชาที่ฝกปฏิบัติ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของการดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุฝก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุมีคุณภาพตามที่สาขาวิชา
ตองการ

รอยละ
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0.00

100.00

0.00

80.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

100.00

100.00

80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
170,000.00

644,120.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
250,000.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

80.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000034
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถ
ทางวิชาการควบคูกับความมีคุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมา
อาชีพตามสายวิชาชีพของตน เนื่องจากสภาพการแขงขันในปจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการของตลาดแรงงานที่มีแนวโนมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒนและการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทําใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะมีความจําเปนตองพัฒ นาศักยภาพของตนเอง อยางตอเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งดานการ
เรียนการสอน การทําวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ดานภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหการจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะเปนสิ่งที่ตองดาเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
2. เพื่อใหความรูและเตรียมความพรอมสําหรับคณาจารยที่จะเขาสูตาแหนงวิชาการ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาที่
5. กลุมเปาหมาย
1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดอบรมบุคลากร
2. สงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ รวมทั้งการนําเสนอผลงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 217,420.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
U

U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามาารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายงบประมาณภายในเวลาที่กําหนก

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

80

รอยละ

85

รอยละ

85

รอย

80
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
อาจารยในโครงการมีระดับความพึงพอใจ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
มีศักยภาพที่สูงขึ้น เกิดองคความรูใหม
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ)
เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสบการณในการทํางาน
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

130,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
40,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
40,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
30,000.00

202204010121 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คานามันรถ/คาบารุงรถ/คาเชารถ/คา
พาหนะเหมาจาย/คาทางดวน/ คาลงทะเบียน/คาที่พัก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท

202204010221

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 3600 บาท
คาที่พัก 9000 บาท
คาเชารถตู 6750 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,250 บาท

20,250.00

0.00

0.00

0.00

20,250.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยและเจาหนาที่ 5,760 บาท
คาที่พัก 9000 บาท
คาเชารถ 6,750 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21510 บาท

21,510.00

0.00

0.00

0.00

21,510.00

202204010321

และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. โครงการเพิ่มศักยภาพดานการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยีใหแกอาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ก.ค.64-30 ก.ย.64
สถานที่ดําเนินการ
ประเทศไทย
3. พัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของ
อาจารยในการเรียนการสอน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64
สถานที่ดําเนินการ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

202204010421 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคหกรรมศาสตรเพื่อ

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทาง เชน คาเหมารถ/คาน้ํามัน/
คาที่พัก/คาเบี้ยเลี้ยง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

202204010521

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท
เปนเงิน 10800 บาท
คาอาหารกลางวัน 1,800 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1260 บาท
คาที่พัก 1300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15160 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย 10,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท

15,160.00

0.00

0.00

15,160.00

0.00

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

เขาสูศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ม.ค.64-31 มี.ค.64
สถานที่ดําเนินการ
สาขาคหกรรมศาสตร
5. อบรมความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

202204010621 6. โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพอาจารย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวม 217,420.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. โครงการเพิ่มศักยภาพดานการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีใหแกอาจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ
คน

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

15.00

25.00

25.00

15.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยเขารวมโครงการ

รอยละ
รอยละ

1.00
0.00

1.00
0.00

1.00
0.00

1.00
80.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยเกิดการพัฒนาตนเอง

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00
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กิจกรรมยอย
3. พัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของอาจารยในการเรียนการสอน
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคหกรรมศาสตรเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21
5. อบรมความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
6. โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพอาจารย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยเกิดการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยในสาขาวิชา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รอยละ
รอยละ
คน
รอยละ
ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยในสาขาวิชามีความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ
รอยละ
รอยละ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

80.00
80.00
80.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
6.00
85.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

80.00
80.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
รหัสโครงการ 6408000036
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่
21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U
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3. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญ เนื่องจากประกันคุณภาพการศึกษาเปน
สิ่ งที่ จ ะสร างความมั่ น ใจ เชื่ อ มั่ น ให กับ ผูที่ มี สว นไดส ว นเสี ย ผู ใชบั ณ ฑิ ต ผูใชบ ริการ และผู ที่ มีส ว น
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร จากกรอบแนวคิดในการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ ไดมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตั ว บ ง ชี้ และเกณฑ ก ารประเมิ น
ประกอบดวย 3 ระดับ คือ 1)ระดับหลักสูตร 2)ระดับคณะวิชา และ3)ระดับสถานศึกษา ซึ่งในทุกระดับ
จะต องดําเนิ น การจั ดให มีห น วยงานหรือคณะกรรมการที่รับ ผิดชอบการดําเนิน งานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อบริหารติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนประสาน
หนวยงานภายนอกเพื่อการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในทุกระดับจะตองดําเนินการพัฒนา
ระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และ
มีการควบคุมคุณภาพใหไดเปาหมาย ติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ระบบมีความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล และเตรียมความพรอมการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามตัวบงชี้คุณภาพและแนวทางการประเมินของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรฯและกับเครือขาย
ทางวิชาการ เพื่อใหเกิดความรูใหมในการพัฒนาการเรียนการสอน (knowledge sharing)
4. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรภายใน ไดแก อาจารย/เจาหนาที่ จํานวน..410...คน
6. วิธีการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ และประชุม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/11/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 60,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
U

U

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. 1.
สามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาสที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

400

รอยละ
รอยละ

85
2

รอยละ

90

รอยละ

85
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
คณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 85
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร และคณะอยูในระดับดี
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

6408000036

1. กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
01/01/64-31/03/64
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเะทคโนโลยี

6408000036

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
บริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

6408000036

3. กิจกรรมการเปดเวทีการจัดการความรู คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดําเนินการ
01/04/2564-30/06/2564
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
- คาวิทยากร 3,600 บาท
- คาอาหารวาง 720 บาท
(6 บาท x 60 คน x 2 มื้อ เปนเงิน 720 บาท)
- คาอาหารกลางวัน 6,000 บาท
- คาวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม 9,680 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
คาวัสดุ เปนเงิน 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 6 บาท
เปนเงิน 600 บาท(6 บาท x 50 คนๆ ละ 2 มื้อ เปนเงิน 600 บาท)
คาวัสดุ เปนเงิน 19,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

จํานวนเงิน

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

60,000.00

38

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. กิจกรรมการเปดเวทีการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น

หนวยนับ
คน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
คน
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

0.00
0.00
100.00
85.00
0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

60.00
2.00
100.00
85.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

0.00
0.00
90.00
85.00
50.00
85.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000040
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีหนวยงานที่สนับสนุน
การจัด การเรียนการสอนเพื่ ออํ านวยความสะดวก และสนับ สนุนในดานตาง ๆ ที่ น อกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินการไปไดดวยดี
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อชําระคาสาธารณูปโภคของคณะ
4. เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากร5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ ชําระคาสาธารณูปโภค และจัดประชุม
คณะกรรมการ ฯลฯ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 534,497.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละชองกิจกรรมที่เบิกจายไดตามเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กําหนดไว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

6

รอยละ

85

รอยละ

80

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินการไปไดดวยดี
ผลกระทบ (Impact)
บุคลากรและนักศึกษาไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการที่ดี
ผลลัพธ (Outcome)
มีการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรที่สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกบุคลากร
และนักศึกษา
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

203110090121 1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ตอบแทน,ใชสอย

203110090221

203110090321

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 1-4
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (AUCC)
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 3
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมและจางเหมาบริการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

203110090422 4. ชําระคาสาธารณูปโภค

ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 1-4
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

203110090521

5. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนเขารวมประชุม/ฝกอบรม/
สัมมนา/ไปราชการอื่น
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียด : คาตอบแทน 56400 บาท คา
พาหนะ 18000 คาอาหารวาง 2730 บาท คาจาง
ทําเอกสาร 7200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84330 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ชําระเงินสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภมู ิภาคอาเซียน (AUCC) 6000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ
คณะ ไดแก วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุ
งานบานงานครัว วัสดุไฟฟา วัสดุการเกษตร และ
วัสดุอื่น
คาเชาเครื่องถายเอกสาร 12 เดือน
ซอมแซมครุภัณฑ และจางเหมาบริการอื่น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299987 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ชําระคาสาธารณูปโภค คา
โทรศัพท คาสงไปรษณีย 16000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายไปราชการ และ
ฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง /คาที่พัก /คาพาหนะ/ คา
ทางดวน /คาบํารุงรถ /คาเชารถ /คาลงทะเบียน

84,330.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
14,055.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
28,110.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
14,055.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

299,987.00

67,222.00

69,255.00

94,255.00

69,255.00

16,000.00

2,500.00

2,500.00

6,000.00

5,000.00

128,180.00

25,000.00

35,000.00

35,000.00

33,180.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 128180 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
28,110.00

534,497.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (AUCC)
3. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมและจางเหมาบริการ
4. ชําระคาสาธารณูปโภค
5. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
ประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอื่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดประชุมแลวเสร็จ

หนวยนับ
ครั้ง

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

2.00

1.00

2.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เงินสนับสนุนการดําเนินการฯ ไดรับการชําระเสร็จสิ้น

รอยละ
ครั้ง

90.00
0.00

90.00
0.00

90.00
1.00

90.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการชําระคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ

รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง

0.00
2.00
90.00
2.00
90.00
2.00

0.00
2.00
90.00
2.00
90.00
3.00

100.00
2.00
90.00
2.00
90.00
3.00

0.00
2.00
90.00
2.00
90.00
2.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000041
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได ดํ าเนิ น การจั ด การเรีย นการสอนทั้ งนั กศึ กษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนักศึกษาของคณะอื่นๆ ซึ่งสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่เปนสิ่ง
สําคัญและชวยสงเสริมในการเรียนรูใหผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม การ
ซอมแซมอาคารสถานที่ตางๆ การปรับภูมิทัศนและแหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ให
ผู เ รี ย นได เรี ย นอย า งมี ค วามสุ ข พร อ มทั้ ง มี แ หล ง การเรี ย นรู ทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอกห อ งเรี ย นที่
หลากหลาย มีสภาพแวดลอมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ
ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนให
เอื้ อต อการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู ให ผู เรีย นไดเรีย นอยางมี ความสุ ข เพี ย งพอกับ ความตองการของ
นั กศึ กษาและคณาจารย ในการจั ดกิ จกรรมตางๆ เพื่อสงผลให ผูเรียนมีคุณ ภาพตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร คณะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของคณะใหเอื้อตอการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1. อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 96 คน
2.นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะอื่นๆ จํานวน 100 คน
6. วิธีการดําเนินงาน จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 85,576.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

2

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภูมิทัศนที่สงเสริมในการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนอยางมี
ความสุข
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
จํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาและคณาจารยมีความพึงพอใจคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

203110100121 1. จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร

จํานวนเงิน
85,576.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
45,576.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
40,000.00

85,576.00

0.00

45,576.00

40,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย 85,576 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85,576 บาท

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่
30/09/2564
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ

ครั้ง
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0.00

85.00

0.00

1.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

85.00

0.00

1.00

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอ่ํา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00

0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
รหัสโครงการ 6408000044
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน

U
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการ
พัฒ นาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษา
ทางด านวิ ท ยาศาสตร นั้ น ผู ส อนจะต อ งจั ด ให นั ก ศึ ก ษาได มี ค วามรู ทั ก ษะและพฤติ ก รรมที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสมตามบริบทของแตละหลักสูตร การที่จะทําใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนการสอน
ดังกลาวจําเปนตองมีวัสดุและครุภัณฑเพียงพอ ในการฝกปฏิบัติเพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะใหกับผูเรียน
ซึ่งปจจุบันครุภัณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีเปนอยางมาก และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการสอนยังลาสมัยไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติมเพื่อใชประโยชนในการ
เรียนการสอนและการบริห าร เกิ ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ มขึ้น และผูใช บริการเกิดความพึ งพอใจ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจาก
การใชเครื่องมือและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 51,407.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา
เชิงเวลา
1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจํานวนการเบิกจายที่สามารถดําเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

4

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
มีครุภัณฑที่ใชสําหรับการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติของนักศึกษา
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
นักศึกษาไดรับการฝกทักษะเพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักศึกษาไดรับการฝกทักษะเพิ่มมากขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

202301020131 1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1

202301020231

สถานที่ดําเนินการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร
2. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1

202301020331

สถานที่ดําเนินการ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1

202301020431

สถานที่ดําเนินการ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
4. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดําเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร 1 ชุด ราคา 17000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 17,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13990 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง ราคา 13990 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 13,990.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 13,990.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา 1 ชุด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7690 บาท
รายการครุภัณฑ
1. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา ราคา 7690 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 7,690.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,690.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12727 บาท
รายการครุภัณฑ
1. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิว้ ราคา 12727 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 12,727.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,727.00 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

17,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
17,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13,990.00

13,990.00

0.00

0.00

0.00

7,690.00

7,690.00

0.00

0.00

0.00

12,727.00

12,727.00

0.00

0.00

0.00

รวม 51,407.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด

2. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง
3. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา
4. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ
แลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย

รายการ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

รอยละ

100.00

รายการ
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00

0.00

0.00

1.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ชุด
รอยละ

1.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่อง
รอยละ

1.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00

