
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายเงินงบบ ารุงการศึกษา พ.ศ. 2565  

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 

(งบ บกศ. เพิ่มเติม อนุมัติงบประมาณจากเงินงบบ ารุงการศึกษาคงคลงั) 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 



 
 
 
 

โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี2) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ    

     รหัสโครงการ 6511000022 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมี

ความเปนมืออาชีพ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 
คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ]  โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 ารพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา  จัดอยูในกลุม (Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ป ดานสังคมศาสตร 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีจะกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้น
การพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการใหศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปนการพัฒนาบุคลากรใหเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน สงผลใหมีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน ปจจุบันมีจํานวน
คณาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40 คน (รอยละ15.16) และ
ระดับรองศาสตราจารย 7 คน (รอยละ 2.66)   
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเปาหมายในแตละปท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ี
สูงข้ึน รอยละ 10 ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาล 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

2.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการใหทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ ในการเขียน
แผนการสอน คําอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตํารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบท่ีเปน
มาตรฐาน 

3.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนําสง
ผลงาน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วิธีการดําเนินงาน ไมมี 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 30 

เชิงคุณภาพ    
   1. สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 30 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 – ธ.ค.64)  เปนเงิน.614,770 บาท รอยละ 21 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65)  เปนเงิน692,410 บาท รอยละ 23 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64) เปนเงิน853,630 บาท รอยละ 28 

   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)  เปนเงิน839,190 บาท รอยละ 28 
เชิงคาใชจาย   
   1. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65)  เปนเงิน839,190 บาท รอยละ 100 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           คณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           คณาจารยไมสามารถยื่นขอรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดเปนไปตามเปาหมาย 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการและการเขสูตําแหนงทางวิชากา 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

M02106020121 1. คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุน
การทําผลงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนคาใชจายในการ
สนับสนุนการทําผลงาน 
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ.  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท 

700,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 

M02106020221 2. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
การสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ 
ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ./เอกสารคํา
สอน ระดับ ศ. 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน 
ระดับ ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ./ 
เอกสารคําสอน ระดับ ศ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

M02106020321 3. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 255,000 บาท 

255,000.00 63,750.00 63,750.00 63,750.00 63,750.00 

M02106020421 4. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ. 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

M02106020521 5. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ศ. 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45000 บาท 

45,000.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 

M02106020621 6. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

รวม 1,500,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.

65) 

1. คาตอบแทนคาใชจายในการ
สนับสนุนการทําผลงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน 

คน 5.00 10.00 5.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 30.00 

2. คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลการสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /
เอกสารคําสอน ระดับ รศ./เอกสารคํา
สอน ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน 

คน 5.00 10.00 5.00 10.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 30.00 

3. คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน 

คน 5.00 10.00 5.00 10.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 30.00 

4. คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ระดับ รศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน 

คน 5.00 10.00 5.00 10.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 30.00 

5. คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน 

คน 5.00 10.00 5.00 10.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 30.00 

6. คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน 

คน 5.00 10.00 5.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวน
ของคณาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 30.00 
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวรพันธ ระเริงฤทธิ์ 
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โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี2) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ กองทุนพัฒนาบุคลากร    

     รหัสโครงการ 6511000024 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมี

ความเปนมืออาชีพ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 
คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน 
วิจัย ใหบริการทางวิชาการ     แกสังคม ปรับปรุงการถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของส 
 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใชในกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดําเนินงาน สมทบเงินเขากองทุน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่สูงข้ึน คน 30 
เชิงคุณภาพ    

   1. สัดสวนของบุคลากรที่ดรับคุณวุฒิที่สูงข้ึน รอยละ 30 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 – ธ.ค.64) รอยละ 25 

   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65) รอยละ 25 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65 – มิ.ย.65) รอยละ 25 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 – ก.ย.65) รอยละ 25 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละในการเบิกจายงบประมาณโครงการ รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           บุคลากรท่ีไดรับคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           บุคลากรท่ีไดรับคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

M02106010344 1. กองทุนพัฒนาบุคลากร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : กองทุนพัฒนาบุคลากร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2000000 บาท 

2,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

รวม 2,000,000.00     

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กองทุนพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิที่
สูงข้ึน 

คน 5.00 10.00 5.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนของบุคลากรที่ดรับคุณวุฒิ
ที่สูงข้ึน 

รอยละ 5.00 10.00 5.00 10.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวรพันธ ระเริงฤทธิ์ 
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โครงการจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี2) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการสมทบกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับบุคลากร    

     รหัสโครงการ 6511000033 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี : 2.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการ

เสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 202 จํานวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 
คน), OKRs 203 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
  ไมมี 
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
      ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทางดานการศึกษา โดยจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาบุคลากรข้ึน พ้ืนใหบุคลกรท่ีมีความตองการพัฒนาไดรับงบประมาณสนับสนุนนั้น 

จากการท่ีมีคณาจารยใหความสนใจการพัฒนาจํานนวนมากสงผลใหงบประมาณ ในกองทุน
พัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ และประกอบกับมีขอกําหนดหลายอยาง สงใหมีบุคคลากรบางสวนไมขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในกองทุนดังกลาว จึงไมเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเห็นถึงปญหาตรงจุดนี้ จึงได
จัดตั้งกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาข้ึนมาเพ่ือใหบุลคลากรไดกูยืมและชดใชเงินเองเม่ือเรียนจบ 
 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน สมสบงบประมาณเขากองทุน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ไมมี รอยละ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ไมมี รอยละ 1 

เชิงเวลา   
   1. ไมมี รอยละ 1 
เชิงคาใชจาย   

   2. ไมมี รอยละ 1 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ไมมี 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ไมมี 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

M02106010444 1. สมทบกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับ
บุคลากร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : สมทบกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2000000 บาท 

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,000,000.00     

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สมทบกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0 0 0 0 
       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการดี 
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