รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)
งบประมาณรายจ่าย การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(งบ กศ.บป.)

ค
สรุปงบประมาณรายจายการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย
ยุทธศาสตร /แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
92.26
6,306,930
6,306,930
6,306,930
6,306,930
6,306,930
120,000

ประเภทงบรายจาย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
7.74
529,070
529,070
529,070
529,070
529,070
-

รวมทั้งสิ้น
100.00
6,836,000
6,836,000
6,836,000
6,836,000
6,836,000
120,000

จ

สรุปงบประมาณรายจายการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน
ยุทธศาสตร /แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี
1 1 6408000023 โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป.
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2 1 6406000010 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
3 1 6407000009 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ
4 2 6407000010 โครงการสานสัมพันธนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคกศ.บป
5 3 6407000014 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะฯ และสาขาวิชาการจัดการ
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
6 1 6411000002 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี(งบ กศ.บป.)
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
7 1 6413000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ
8 2 6413000005 โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคพิเศษ
สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
9 1 6414000008 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 1 6415000001 โครงการพัฒนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.)
11 2 6415000009 โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบกศ.บป.)

ประเภทงบรายจาย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
7.74
529,070
529,070
529,070
529,070
529,070
-

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
92.26
6,306,930
6,306,930
6,306,930
6,306,930
6,306,930
120,000
120,000
120,000
6,186,930 529,070
77,130 172,870
77,130 172,870
175,300 84,700
101,000
74,300
84,700
5,516,000
5,516,000
150,000
73,000
77,000
90,000
90,000
178,500 271,500
150,000
28,500 271,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
100.00
6,836,000
6,836,000
6,836,000
6,836,000
6,836,000
120,000
120,000
120,000
6,716,000
250,000
250,000
260,000
101,000
74,300
84,700
5,516,000
5,516,000
150,000
73,000
77,000
90,000
90,000
450,000
150,000
300,000
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป.
รหัสโครงการ 6408000023
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
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3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหกับผูที่มีงานทําและที่มีความประสงคจะเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถิ่น ซึ่งปจจุบัน
สังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ที่ สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาจากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัด
การศึกษาเพื่อดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
รวมทั้งสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอน
ในรายวิชาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาที่เปน
เนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ
และวัสดุตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปน ระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จน
สามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ
วิชาชีพเพื่อเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา กศ.บป. คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3.เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน 2. จางเหมาบริการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
U

U

3
10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาภาค กศ.บป.ไดฝกปฏิบัติในรายวิชาที่เปดสอน
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายวิชา

15

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
นักศึกษาจบการศึกษาไดตามหลักสูตร
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
นักศึกษาสามารถนําทักษะที่ไดจากการปฏิบัติจริงไปใชัในการทํางาน
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก

302202010121

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. จัดซื้อวัสดุและจางถายเอกสารสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2-4
สถานที่ดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนเงิน
120,000.00

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)
40,000.00

รวม

120,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

หนวยนับ

ป 2563

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
จางเหมาบริการ 40,000 บาท
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 80,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120000 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. จัดซื้อวัสดุและจางถายเอกสารสําหรับการจัดการเรียนการสอน
และฝกปฏิบัติ

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการจัดซื้อ

ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

0.00

85.00

0.00

3.00

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

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

85.00

85.00

3.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

3.00

