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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (งบประมาณแผ่นดิน) จัดทำขึ ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและ
กิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 6 ผลผลิตและ 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั ้งสิ้น 
397,113,100 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป 

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 กันยายน 2562 



สารบัญ 
หน้าท่ี

สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 1 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย 6 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหน่วยงาน 32               

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

6300000001 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 34

คณะครุศาสตร์

6301000007 เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 38

6301000009 การพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 42

6301000010 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 47

6301000016 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ 51

6301000001 ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 54

6301000002 ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 74

6301000003 มหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงโรงเรียนในท้องถ่ินตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 81

6301000017 สนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 97

6301000018 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ 101

6301000019 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์) 108

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
6302000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 113

โรงเรียนประถมสาธิต

6303000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) 118

โรงเรียนสาธิตมัธยม

6304000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 123

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

6305000001 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 129

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6306000001 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 137

6306000005 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 143

6306000011 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 146

6306000006 ส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข 155

6306000007 ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 158

6306000010 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 161

6306000020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 170

ข 



สารบัญ (ต่อ)
หน้าท่ี

คณะวิทยาการจัดการ

6307000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ 175

6307000010 โครงการการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรระยะส้ัน คณะวิทยาการจัดการ 182

6307000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 185

6307000014 ก้าวแรกสู่อุดมศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 200

6307000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 207

6307000017 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 225

6307000019 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่บ้านอบทม ต. ย่ีล้น อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง 239

6307000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 244

6307000021 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนน าเท่ียวประจ าท้องถ่ิน 274

6307000022 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียวและบริการ (ผู้ให้บริการรถตุ๊กๆ) 277

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6308000004 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 280

6308000005 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 286

6308000008 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 291

6308000009 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 299

6308000010 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 303

6308000011 โครงการจัดพิมพ์วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 307

6308000013 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 310

6308000014 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 313

6308000015 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 316

6308000019 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 319

6308000021 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 322

6308000022 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 325

6308000031 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา 329

6308000002 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 (ศูนย์วิทย์) 335

6308000016 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 339

6308000023 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 343

6308000026 Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 351

6308000027 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 355

ค



สารบัญ (ต่อ)
หน้าท่ี

6308000028 พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพ่ือความย่ังยืนของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 และจังหวัดอ่างทอง

359

6308000029 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 367

6308000030 โรงเรียนรักวิทย์ 370

6308000034 การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบใน

 การบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน : ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

“ทุ่งบัวแดง” ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

375

6308000035 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 383

กองกลาง

6311000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 389

6311000028 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 396

6311000029 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และการก่อสร้างอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 399

6311000038 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง (ด้านสังคม) 403

6311000037 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิทย์ 406

 6310000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 408

กองนโยบายและแผน

6312000005 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน 411

6312000011 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 414

ศูนย์การศึกษานานาชาติ

6320000002 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

 พระนครศรีอยุธยา

419

กองบริการการศึกษา

6313000009 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 427

6313000010 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 431

6313000011 โครงการทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน 435

กองพัฒนานักศึกษา

6314000001 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 438

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6315000013 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 441

6315000020 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 444

6315000010 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน) 451

ง



สารบัญ (ต่อ)
หน้าท่ี

6315000011 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 455

6315000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 461

6315000017 พัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 465

สถาบันวิจัยและพัฒนา

6316000016 ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 472

6316000018 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 476

6316000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 481

6316000021 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์

2 พ้ืนท่ีเป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง )

488

สถาบันอยุธยาศึกษา

6317000001 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 505

6317000004 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 509

6317000005 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 512

6317000006 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 517

6317000008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 526

จ



หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4

งบประมาณแผ่นดิน 24,289,800       10,005,500       16,772,420       346,045,380     

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2,225,440          -                      -                      -                      

งบประมาณแผ่นดิน 2,225,440          -                      -                      -                      

6300000001 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 2,225,440          -                      -                      -                      

คณะครุศาสตร์ 4,250,025          10,005,500        2,202,630          -                      

งบประมาณแผ่นดิน 4,250,025          10,005,500        2,202,630          -                      

6301000001 ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -                      3,000,000          -                      -                      

6301000002 ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ัน

                  พ้ืนฐาน 1,169,660          -                      -                      -                      

6301000003 มหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงโรงเรียนในท้องถ่ินตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2,430,365          -                      -                      -                      

6301000007 เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู -                      -                      278,050            -                      

6301000009 การพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา -                      -                      84,580              -                      

6301000010 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ -                      -                      180,000            -                      

6301000016 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ -                      -                      200,000            -                      

6301000017 สนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก -                      260,000            -                      -                      

6301000018 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ -                      -                      300,000            -                      

6301000019 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์) 650,000            -                      -                      -                      

6302000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -                      609,600            -                      -                      

6303000001 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

             (ระดับประถมศึกษา) -                      1,669,900          -                      -                      

6304000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -                      4,466,000          -                      -                      

6305000001 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ -                      -                      1,160,000          -                      

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,143,045          -                      1,077,120          335,000            

ประเภทของงบประมาณ

สรุปตามยุทธศาสตร์ (จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ)
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หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4ประเภทของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน 4,143,045          -                      1,077,120          335,000            
6306000001 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -                      -                      937,330            -                      
6306000005 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -                      -                      -                      335,000            

6306000006 ส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการด าเนินชีวิต

                  ท่ีเป็นสุข 2,100,000          -                      -                      -                      

6306000007 ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง

                   เศรษฐกิจแก่ชุมชน 650,000            -                      -                      -                      
6306000010 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 500,000            -                      -                      -                      
6306000011 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 -                      -                      139,790            -                      
6306000020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 893,045            -                      -                      -                      

คณะวิทยาการจัดการ 2,768,940          -                      1,953,330          -                      

งบประมาณแผ่นดิน 2,768,940          -                      1,953,330          -                      
6307000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ -                      -                      103,870            -                      
6307000010 โครงการการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรระยะส้ัน คณะวิทยาการจัดการ -                      -                      22,980              -                      
6307000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ -                      -                      319,940            -                      
6307000014 ก้าวแรกสู่อุดมศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ -                      -                      162,040            -                      
6307000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 605,300            -                      -                      -                      
6307000017 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย -                      -                      347,100            -                      

6307000019 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่บ้านอบทม ต. ย่ีล้น อ. วิเศษชัยชาญ 

                   จ. อ่างทอง 297,400            -                      -                      -                      

6307000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 1,866,240          -                      -                      -                      
6307000021 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนน าเท่ียวประจ าท้องถ่ิน -                      -                      690,600            -                      
6307000022 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียวและบริการ (ผู้ให้บริการรถตุ๊ก )ๆ -                      -                      306,800            -                      

2



หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4ประเภทของงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,447,800          -                      5,141,400          1,000,000          

งบประมาณแผ่นดิน 4,447,800          -                      5,141,400          1,000,000          
6308000002 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 (ศูนย์วิทย์) -                      -                      -                      281,350            
6308000004 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ -                      -                      120,020            -                      
6308000005 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ -                      -                      293,560            -                      
6308000008 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 -                      -                      396,295            -                      
6308000009 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ -                      -                      32,000              -                      
6308000010 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      125,880            -                      
6308000011 โครงการจัดพิมพ์วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      103,000            -                      
6308000013 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      135,000            -                      
6308000014 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      138,800            -                      
6308000015 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี -                      -                      337,700            -                      
6308000016 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      -                      718,650            
6308000019 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      51,160              -                      
6308000021 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      306,585            -                      
6308000022 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา -                      -                      60,000              -                      
6308000023 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย -                      -                      480,000            -                      

6308000026 Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 1,000,000          -                      -                      -                      
6308000027 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 650,000            -                      -                      -                      

6308000028 พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพ่ือความย่ังยืนของชุมชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 800,000            -                      -                      -                      
6308000029 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 479,800            -                      -                      -                      
6308000030 โรงเรียนรักวิทย์ 663,000            -                      -                      -                      
6308000031 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา -                      -                      2,561,400          -                      

3



หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4ประเภทของงบประมาณ

6308000034 การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบใน

                  การบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน : ชุมชนท่องเท่ียว OTOP 

                  นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 555,000            -                      -                      -                      
6308000035 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000            -                      -                      -                      

ส านักงานอธิการบดี -                      -                      1,846,940          331,823,780      

งบประมาณแผ่นดิน -                      -                      1,846,940          331,823,780      

6310000001 สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี -                      -                      -                      200,000            

6311000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ -                      -                      -                      251,701,300      

6311000028 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                      -                      -                      1,450,000          

6311000029 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และการก่อสร้างอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา -                      -                      -                      69,000,000        

6311000037 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิทย์ -                      -                      -                      700,000            

6311000038 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง (ด้านสังคม) -                      -                      -                      8,078,600          

6312000005 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน -                      -                      -                      346,940            

6312000011 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา -                      -                      1,500,000          -                      

6313000009 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ -                      -                      128,740            -                      

6313000010 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน -                      -                      106,400            -                      

6313000011 โครงการทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน -                      -                      111,800            -                      

6314000001 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา -                      -                      -                      346,940            

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,884,000          -                      -                      12,563,800        

งบประมาณแผ่นดิน 2,884,000          -                      -                      12,563,800        
6315000010 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน) -                      -                      -                      2,600,000          
6315000011 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) -                      -                      -                      3,000,000          

6315000013 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             (งบแผ่นดิน) -                      -                      -                      2,792,900          
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หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4ประเภทของงบประมาณ

6315000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 384,000            -                      -                      -                      
6315000017 พัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 2,500,000          -                      -                      -                      
6315000020 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา -                      -                      -                      4,170,900          

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,686,000          -                      -                      -                      

งบประมาณแผ่นดิน 2,686,000          -                      -                      -                      

6316000016 ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน 

            (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 820,000            -                      -                      -                      

6316000018 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 100,000            -                      -                      -                      

6316000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1,016,000          -                      -                      -                      

6316000021 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จ านวน 2 

ผลิตภัณฑ์ 2 พ้ืนท่ีเป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ) 750,000            -                      -                      -                      

สถาบันอยุธยาศึกษา 884,550            -                      239,000            322,800            

งบประมาณแผ่นดิน 884,550            -                      239,000            322,800            

6317000001 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา -                      -                      -                      322,800            

6317000004 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน -                      -                      30,000              -                      

6317000005 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม -                      -                      209,000            -                      

6317000006 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 526,000            -                      -                      -                      

6317000008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 358,550            -                      -                      -                      

ศูนย์การศึกษานานาชาติ -                      -                      4,312,000          -                      

งบประมาณแผ่นดิน -                      -                      4,312,000          -                      

6320000002 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา -                      -                      4,312,000          -                      
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

18.07                2.50                2.23                18.08                59.12                  -                   

397,113,100.00       71,757,400.00     9,939,900.00     8,840,100.00     71,792,900.00     234,782,800.00      -                   

รายการค่าด าเนินงานภาครัฐ 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

รายการบุคลากรภาครัฐ 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

กิจกรรม : <80163> สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

กองกลาง 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

6311000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 251,701,300.00 71,757,400.00 9,939,900.00 - - 170,004,000.00 - 

    - เงินเดือนขา้ราชการ (102102010111) 56,535,900.00            56,535,900.00        

    - เงินคา่จา้งประจ า (ลกูจา้งประจ า) (102102010211) 4,474,200.00              4,474,200.00          

    - คา่จา้งชั่วคราว (ลกูจา้งชั่วคราวชาวตา่งประเทศ) (102102010311) 1,931,400.00              1,931,400.00          

    - คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (102102010411) 8,815,900.00              8,815,900.00          

    - เงินอดุหนนุพนกังานมหาวทิยาลยั (102102010544) 170,004,000.00          170,004,000.00        

    - คา่เชา่บา้น (102102010621) 816,000.00                 816,000.00          

    - เงินประจ าต  าแหน่งและคา่ตอบแทนรายเดือนประเภทผูบ้รหิารทีมี่วาระ (102102010721) 7,167,600.00              7,167,600.00       

    - เงินประจ าต  าแหน่งและคา่ตอบแทนรายเดือนประเภทผูบ้รหิารทีไ่มมี่วาระ (102102010821) 1,588,000.00              1,588,000.00       

    - เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม (102102010921) 351,000.00                 351,000.00          

    - เงินสมทบกองทนุทดแทน (102102011021) 17,300.00                   17,300.00            

แผนงานพ้ืนฐาน 97,446,000.00        -                   -                 8,840,100.00     71,792,900.00     16,813,000.00       -                   

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 97,446,000.00        -                   -                 8,840,100.00     71,792,900.00     16,813,000.00       -                   

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,561,400.00          -                   -                 2,561,400.00     -                   3,000,000.00         -                   

กิจกรรม : <4528> จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,661,400.00          -                   -                 2,561,400.00     -                   2,100,000.00         -                   

6308000004 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 120,020.00 - - - - 120,020.00 - 

    - ศกึษาดงูานของอาจารยแ์ละนกัศกึษาสาขาสิ่งแวดลอ้ม (101106010142) 19,800.00                   19,800.00                  

    - จดัจา้งวทิยากรบรรยายพิเศษในรายวชิาของสาขาวทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม (101106010242) 19,200.00                   19,200.00                  

    - เตรยีมความพรอ้มทางทกัษะวชิาชีพนกัศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (101106010342) 5,500.00                     5,500.00                    

    - การนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณส์าขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (101106010442) 17,000.00                   17,000.00                  

    - นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ชิาชีพ วทิยาการคอมพิวเตอร ์(101106010542) 4,120.00                     4,120.00                    

    - เตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาก่อนฝึกประสบการณว์ชิาชีพสาธารณสขุชมุชน (101106010642) 12,000.00                   12,000.00                  

    - กิจกรรมกลุม่เสวนาองคค์วามรูท้างดา้นสาธารณสขุชมุชนและเตรยีมสอบใบประกอบวชิาชีพ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101106010742) 21,600.00                   21,600.00                  

    - ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ (101106010842) 10,000.00                   10,000.00                  

    - โครงการเชิญวทิยากรใหค้วามรูใ้นศาสตร ์(101106010942) 10,800.00                   10,800.00                  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

ร้อยละของประเภทงบรายจ่าย

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

6308000005 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 293,560.00 - - - - 293,560.00 - 

    - อบรมนกัศกึษาสาขาวศิวกรรมไฟฟา้ (101106020142) 15,000.00                   15,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการโปรแกรมเฉพาะดา้นคณิตศาสตร ์(101106020242) 8,960.00                     8,960.00                    

    - เชิญวทิยากรบรรยายความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (101106020342) 2,500.00                     2,500.00                    

    - ฝึกปฏิบตัิการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัเบือ้งตน้ (101106020442) 20,000.00                   20,000.00                  

    - การจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัในงานสปัดาหค์วามปลอดภยัแหง่ชาติ (101106020542) 15,000.00                   15,000.00                  

    - การฝึกปฏิบตัิการอนามยัชมุชน (101106020642) 18,500.00                   18,500.00                  

    - น าเสนอผลงานวชิาการ AUCC (101106020742) 56,100.00                   56,100.00                  

    - การอบรมการปลกูพืชไมผ้ลแบบผสมผสานในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน (101106020842) 60,000.00                   60,000.00                  

    - พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาตามอตัลกัษณส์าขาสาธารณสขุศาสตร ์(101106020942) 5,400.00                     5,400.00                    

    - การจดัการศกึษาแบบบรูณาการกบัการท างาน สาขาสาธารณสขุชมุชน (101106021042) 5,000.00                     5,000.00                    

    - กีฬาสานสมัพนัธเ์ครอืข่ายคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101106021142) 87,100.00                   87,100.00                  

6308000008 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 396,295.00 - - - - 396,295.00 - 

    - โครงการพฒันานกัศกึษาสาขาวศิวกรรมไฟฟา้ดา้นการพฒันานวตักรรม (101105010142) 16,000.00                   16,000.00                  

    - วศิวกรรมไฟฟา้ อาสาพฒันาโรงเรยีนนอ้ง (101105010242) 10,000.00                   10,000.00                  

    - ศกึษาดงูานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรม (101105010342) 16,500.00                   16,500.00                  

    - พฒันานกัศกึษาส าหรบัการเรยีนในศตวรรษที ่21 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (101105010442) 13,352.00                   13,352.00                  

    - ศกึษาดงูานนนอกสถานที ่(101105010542) 16,500.00                   16,500.00                  

    - ส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษาดา้นวชิาการ (101105010642) 3,300.00                     3,300.00                    

    - ศกึษาดงูานนกัศกึษาสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร ์(101105010742) 28,760.00                   28,760.00                  

    - เชิญอาจารยพิ์เศษบรรยาย (101105010842) 3,600.00                     3,600.00                    

    - ศกึษาดงูานของอาจารยแ์ละนกัศกึษา (101105010942) 25,000.00                   25,000.00                  

    - ศกึษาดงูาน สาขาเคมี (101105011042) 4,350.00                     4,350.00                    

    - พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาเคมี (101105011142) 35,111.00                   35,111.00                  

    - ศกึษาดงูาน สาขาจลุชีววทิยา (101105011242) 20,000.00                   20,000.00                  

    - ศกึษาดงูาน สาขาคณิตศาสตร ์(101105011342) 5,020.00                     5,020.00                    

    - พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในการท างาน (101105011442) 7,000.00                     7,000.00                    

    - อบรมความรูด้า้นคอมพิวเตอรใ์หก้บันกัศกึษา (101105011542) 20,100.00                   20,100.00                  

    - พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาคหกรรมศาสตร ์(101105011642) 20,000.00                   20,000.00                  

    - ศกึษาดงูานเพ่ือส่งเสรมิความรูแ้ละประสบการณใ์นงานอตุสาหกรรมตามสถานประกอบการสาขาวศิวกรรมการจดัการ (101105011742) 23,000.00                   23,000.00                  

    - ศกึษาดงูานเพ่ือส่งเสรมิความรูแ้ละประสบการณใ์นงานอตุสาหกรรมตามสถานประกอบการ (101105011842) 30,000.00                   30,000.00                  

    - ศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (101105011942) 25,000.00                   25,000.00                  

    - การศกึษาดงูานนวตักรรมและเทคโนโลยีทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (101105012042) 15,000.00                   15,000.00                  

    - Start Up Part 3 (101105012142) 17,350.00                   17,350.00                  

    - การพฒันานกัศกึษาส าหรบัการเรยีนในศตวรรษที ่21 (101105012242) 13,352.00                   13,352.00                  

    - คณิตจิตอาสา (101105012342) 3,000.00                     3,000.00                    

    - ส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(101105012442) 25,000.00                   25,000.00                  
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

6308000009 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 32,000.00 - - - - 32,000.00 - 

    - Envi Lab 2019 (101106030142) 20,000.00                   20,000.00                  

    - เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาสาขาคณิตศาสตร ์(101106030242) 500.00                        500.00                       

    - เตรยีมความพรอ้มนอ้งปี 1 เขา้สูโ่ลกอาชีวอนามยั (101106030342) 3,000.00                     3,000.00                    

    - ปรบัความรูพื้น้ฐานดา้นคหกรรมศาสตร ์(101106030442) 5,600.00                     5,600.00                    

    - ปรบัพืน้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (101106030542) 2,900.00                     2,900.00                    

6308000010 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125,880.00 - - - - 125,880.00 - 

    - สรา้งภาพลกัษณม์หาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา (101101010142) 5,000.00                     5,000.00                    

    - ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรคณิตศาสตร ์(101101010242) 3,000.00                     3,000.00                    

    - ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรวศิวกรรมการจดัการ (101101010342) 7,880.00                     7,880.00                    

    - ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (101101010442) 10,000.00                   10,000.00                  

    - เปิดบา้นวทิยาศาสตร ์(101101010542) 100,000.00                 100,000.00               

6308000011 โครงการจัดพิมพ์วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103,000.00 - - - - 103,000.00 - 

    - วารสารราชภฏักรุงเก่า สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101104010142) 103,000.00                 103,000.00               

6308000013 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 135,000.00 - - - - 135,000.00 - 

    - การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101105020142) 135,000.00                 135,000.00               

6308000014 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 138,800.00 - - - - 138,800.00 - 

    - โครงการประชมุวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101101020142) 138,800.00                 138,800.00               

6308000015 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 337,700.00 - - - - 337,700.00 - 

    - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือทบทวนแผนยทุธศาสตร ์แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี (101105030142) 337,700.00                 337,700.00               

6308000019 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51,160.00 - - - - 51,160.00 - 

    - อบรมความรูด้า้นวทิยาการคอมพิวเตอรใ์หก้บัอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนบัสนนุ (101104020142) 15,160.00                   15,160.00                  

    - ศกึษาดงูานดา้นคหกรรมศาสตร ์(101104020242) 20,000.00                   20,000.00                  

    - การพฒันาเครอืข่ายทีมี่การเรยีนการสอนดา้นอาชีวอนามยั (101104020342) 16,000.00                   16,000.00                  
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6308000021 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 306,585.00 - - - - 306,585.00 - 

    - จดัซือ้วสัดสุ  าหรบัการจดัการเรยีนการสอน และจา้งเหมาบรกิาร (101101030142) 306,585.00                 306,585.00               

6308000022 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 60,000.00 - - - - 60,000.00 - 

    - กิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา (101103010142) 20,000.00                   20,000.00                  

    - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และการบรหิารความเสี่ยง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย (101103010242) 20,000.00                   20,000.00                  

    - กิจกรรมการเปิดเวทีการจดัการความรู ้คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101103010342) 20,000.00                   20,000.00                  

6308000031 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา 2,561,400.00 - - 2,561,400.00 - - - 

    - ชดุบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอรเ์พ่ือการเรยีนรู ้จ  านวน 15 ชดุ (101108010131) 336,600.00                 336,600.00          

    - ชดุตรวจสมรรถภาพการไดย้ินพรอ้มตูป้อ้งกนัเสียงรบกวน จ านวน 1 ชดุ (101108010231) 470,800.00                 470,800.00          

    - เครื่องวดัสดัส่วนรา่งกาย จ านวน 1 เครื่อง (101108010331) 417,300.00                 417,300.00          

    - ชดุแหล่งจา่ยไฟแรงดนัต า่ (101108010431) 210,000.00                 210,000.00          

    - ชดุคิทสอิ์เล็กโทรนิค (101108010531) 20,700.00                   20,700.00            

    - กลอ้งส  าหรบัดดูวงอาทิตย ์พรอ้มขาตัง้กลอ้ง จ  านวน 1 กลอ้ง (101108010631) 196,000.00                 196,000.00          

    - เครื่องวดัคา่การดดูกลืนแสงชนิดล าแสงคู ่(double beam UV/Vis spectrophotometer) (101108010731) 450,000.00                 450,000.00          

    - ชดุฝึกควบคมุอตัโนมตัิระบบไฟฟา้อตุสาหกรรม ส  าหรบัอตุสาหกรรม4.0 (101108010831) 460,000.00                 460,000.00          

กองกลาง 900,000.00            -                   -                 -                 -                   900,000.00           -                   

6310000001 สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 200,000.00            -                   -                 -                 -                   200,000.00           -                   

    - จดัหาวสัด ุอปุกรณต์า่ง ๆ และครุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการด าเนินงาน (101109010142) 135,000.00                 135,000.00               

    - คา่ใชจ้า่ยในการไปราชการ (101109010242) 45,000.00                   45,000.00                  

    - คา่สาธารณปูโภค (101109010342) 20,000.00                   20,000.00                  

6311000037 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิทย์ 700,000.00 - - - - 700,000.00 - 

    - คา่ตอบแทนใชส้อยและคา่วสัด ุ(101109020142) 700,000.00                 700,000.00               
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 91,119,600.00        -                   -                 6,278,700.00     71,792,900.00     13,048,000.00       -                   

กิจกรรม : <4524> จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 742,630.00            -                   -                 -                 -                   742,630.00           -                   

6301000007 เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 278,050.00 - - - - 278,050.00 - 

    - สนุทรยีะศิลปะและกีฬาเพ่ือสขุภาพส าหรบัครู (101208010142) 115,200.00                 115,200.00               

    - ทกัษะชีวติและการใหค้  าปรกึษาเรื่องเพศส าหรบัครู (101208010242) 69,600.00                   69,600.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นการออกแบบสื่อและนวตักรรม (101208010342) 68,950.00                   68,950.00                  

    - การพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการประกนัคณุภาพส าหรบันกัศกึษาครู (101208010442) 24,300.00                   24,300.00                  

6301000009 การพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 84,580.00 - - - - 84,580.00 - 

    - โครงการจดัการความรู ้KM เพ่ือพฒันาและถ่าย ทอดองคค์วามรูสู้ก่ารปฏิบตัิ (101203010142) 35,000.00                   35,000.00                  

    - โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรในคระครุศาสตร ์(101203010242) 15,000.00                   15,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่องการจดัการความรูเ้พ่ือการเตรยีมขอ้มลูในระบบ Che QA Online (101203010342) 14,580.00                   14,580.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่องการเขียนแผนพฒันาคณุภาพ QIP จากผลการประเมิน ปีการศกึษา 2562 (101203010442) 20,000.00                   20,000.00                  

6301000010 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 180,000.00 - - - - 180,000.00 - 

    - ศกึษาดงูานนอกสถานทีแ่ละเสรมิสรา้งเครอืข่ายงานดา้นประกนัคณุภาพการศกึษา (101203020142) 45,500.00                   45,500.00                  

    - การถ่ายทอดความรูด้า้นงานประกนัคณุภาพการศกึษากบับคุลากรในคณะครุศาสตร ์(101203020242) 58,500.00                   58,500.00                  

    - การประชมุสมัมนาเพ่ือการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ (101203020342) 76,000.00                   76,000.00                  

6301000016 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ 200,000.00 - - - - 200,000.00 - 

    - พฒันาบคุลากรคณะครุศาสตร ์(101204010142) 200,000.00                 200,000.00               

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,412,120.00          -                   -                 335,000.00       -                   1,077,120.00         -                   

6306000001 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 937,330.00 - - - - 937,330.00 - 

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอนหลกัสตูรภาษาองักฤษ (101208020142) 94,714.00                   94,714.00                  

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร ์(101208020242) 182,551.00                 182,551.00               

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรภาษาไทย (101208020342) 79,509.00                   79,509.00                  

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรภาษาญ่ีปุ่ น (101208020442) 159,451.00                 159,451.00               

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรการปกครองทอ้งถ่ิน (101208020542) 111,462.00                 111,462.00               

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรนิเทศศาสตร ์(101208020642) 95,488.00                   95,488.00                  

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรนิติศาสตร ์(101208020742) 63,206.00                   63,206.00                  

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรประวตัิศาสตร ์(101208020842) 39,994.00                   39,994.00                  

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรภาษาจีน (101208020942) 34,667.00                   34,667.00                  

    - พฒันานกัศกึษาและการเรยีนการสอน หลกัสตูรการพฒันาชมุชนและสงัคม (101208021042) 76,288.00                   76,288.00                  
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6306000005 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 335,000.00 - - 335,000.00 - - - 

    - ชดุเครื่องเสียงหอ้งประชมุ (101215010131) 335,000.00                 335,000.00          

6306000011 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 139,790.00 - - - - 139,790.00 - 

    - โครงการส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (ภาษาจีน) (101201010142) 3,600.00                     3,600.00                    

    - กิจกรรมศกึษาดงูานพิพิธภณัฑศ์าล (นิติศาสตร)์ (101201010242) 9,400.00                     9,400.00                    

    - การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันาในสตวรรษที ่21 (พฒันาชมุชนและสงัคม) (101201010342) 2,400.00                     2,400.00                    

    - สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร ์(101201010442) 10,800.00                   10,800.00                  

    - อบรมการใชเ้อกสารออนไลนแ์ละคิวอารโ์คด้ (ปกครองทอ้งถ่ิน) (101201010542) 1,800.00                     1,800.00                    

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการใชภ้าษาอาหรบัใน MS-Office (สหวทิยาการอิสลามเพ่ือสงัคม) (101201010642) 4,650.00                     4,650.00                    

    - เสรมิทกัษะการผลิตสื่อการเรยีนรูท้างประวตัิศาสตร ์ในศตวรรษที ่21 ส าหรบันกัศกึษาประวตัิศาสตร ์(101201010742) 1,200.00                     1,200.00                    

    - ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (ดนตรไีทย) (101201010842) 2,800.00                     2,800.00                    

    - การใชท้กัษะการสื่อสารเพ่ือน าเสนองานประยกุตศ์ิลป์ (101201010942) 3,000.00                     3,000.00                    

    - การประยกุตล์วดลายรูปแบบตา่งๆสูผ่ลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์(ประยกุตศ์ิลป์) (101201011042) 6,000.00                     6,000.00                    

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในศตวรรษที ่21 (ศิลปะการแสดง) (101201011142) 5,400.00                     5,400.00                    

    - อบรมพฒันาทกัษะภาษาไทยส าหรบัสื่อมวลชน (101201011242) 6,000.00                     6,000.00                    

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการงานโรงแรมและเรยีนรูม้ารยาทบนโต๊ะอาหาร (ภาษาองักฤษ) (101201011342) 26,100.00                   26,100.00                  

    - พฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (ภาษาองักฤษ) (101201011442) 4,600.00                     4,600.00                    

    - ศกึษาดงูานทา่อากาศยานนานาชาติ (ภาษาองักฤษ) (101201011542) 13,680.00                   13,680.00                  

    - แลกเปลี่ยนเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและวฒันธรรมตะวนัตกในบรบิทพหวุฒันธรรม (ภาษษองักฤษ) (101201011642) 3,600.00                     3,600.00                    

    - พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้นดนตรใีนศตวรรษที ่๒๑  (ดนตรสีากล) (101201011742) 4,600.00                     4,600.00                    

    - อบรมส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (ภาษาญ่ีปุ่ น) (101201011842) 3,600.00                     3,600.00                    

    - พฒันาบณัฑิตนิเทศศาสตรใ์นศตวรรษที ่๒๑ (นิเทศศาสตร)์ (101201011942) 18,500.00                   18,500.00                  

    - ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ (นิเทศศาสตร)์ (101201012042) 8,060.00                     8,060.00                    

คณะวิทยาการจัดการ 608,830.00            -                   -                 -                 -                   608,830.00           -                   

6307000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ 103,870.00 - - - - 103,870.00 - 

    - ประชมุเชิงปฏิบตัิการการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ระดบัหลกัสตูร (101203030142) 4,320.00                     4,320.00                    

    - ประชมุเชิงปฏิบตัิการการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ระดบัคณะ (101203030242) 8,400.00                     8,400.00                    

    - กิจกรรมสนบัสนนุและตรวจประเมินประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร (101203030342) 35,300.00                   35,300.00                  

    - กิจกรรมสนบัสนนุและตรวจประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ (101203030442) 19,950.00                   19,950.00                  

    - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และการจดัเวที คณะวทิยาการจดัการ (101203030542) 23,100.00                   23,100.00                  

    - กิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการ คณะวทิยาการจดัการ (101203030642) 12,800.00                   12,800.00                  
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6307000010 โครงการการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรระยะส้ัน คณะวิทยาการจัดการ 22,980.00 - - - - 22,980.00 - 

    - กิจกรรมศกึษาดงูานการพฒันาหลกัสตูรออนไลน ์และหลกัสตูรระยะสัน้ (101204020142) 22,980.00                   22,980.00                  

6307000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 319,940.00 - - - - 319,940.00 - 

    - กิจกรรมที ่1 เปิดบา้นสภาวชิาชีพ (FAP OPEN HOUSE) (101201020142) 4,220.00                     4,220.00                    

    - กิจกรรมที ่2 การเตรยีมความพรอ้มสูโ่ลกการท างานของนกับญัชียคุใหม ่(101201020242) 30,300.00                   30,300.00                  

    - กิจกรรมที ่3 กิจกรรมเสรมิความรูข้ัน้พืน้ฐานส าหรบันกัศกึษา (101201020342) 9,000.00                     9,000.00                    

    - กิจกรรมที ่4 การศกึษาดงูานนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชี (101201020442) 3,980.00                     3,980.00                    

    - กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเขา้รว่มโครงการแข่งขนัแผนธุรกิจ (101201020542) 4,500.00                     4,500.00                    

    - กิจกรรมที ่6 กิจกรรมฝึกทกัษะภาวะผูน้  าและการท างานเป็นทีม (101201020642) 29,800.00                   29,800.00                  

    - กิจกรรมที ่7 กิจกรรมสานสมัพนัธก์ารจดัการ (101201020742) 9,700.00                     9,700.00                    

    - กิจกรรมที ่8 กิจกรรมจิตอาสา (101201020842) 6,320.00                     6,320.00                    

    - กิจกรรมที ่ 9  อบรม Excel for HR (101201020942) 6,320.00                     6,320.00                    

    - กิจกรรมที ่10 ศกึษาดงูานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์(101201021042) 14,360.00                   14,360.00                  

    - กิจกรรมที ่11 กิจกรรม “ศกึษาดงูาน” สาขาวชิาการตลาด (101201021142) 21,000.00                   21,000.00                  

    - กิจกรรมที ่12 กิจกรรมเสรมิทกัษะทางดา้นการเขียนโปรแกรมในยคุ 4.0 (101201021242) 7,200.00                     7,200.00                    

    - กิจกรรมที ่13 กิจกรรมอบรมดา้นการพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์พ่ือสรา้งงานทางธุรกิจ (101201021342) 7,200.00                     7,200.00                    

    - กิจกรรมที ่14 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพดา้น ICT (101201021442) 7,200.00                     7,200.00                    

    - กิจกรรมที ่15 กิจกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่นกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส ์ชัน้ปีที ่1 (101201021542) 4,480.00                     4,480.00                    

    - กิจกรรมที ่16 กิจกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่นกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส ์ชัน้ปีที ่2 (101201021642) 13,880.00                   13,880.00                  

    - กิจกรรมที ่17 กิจกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่นกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส ์ชัน้ปีที ่3 (101201021742) 33,450.00                   33,450.00                  

    - กิจกรรมที ่18 กิจกรรมอบรม “ความรูเ้ก่ียวกบัโลจิสติกส”์(นกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส ์ชัน้ปีที ่1) (101201021842) 1,800.00                     1,800.00                    

    - กิจกรรมที ่19 กิจกรรมอบรม “ความรูเ้ก่ียวกบัโลจิสติกส”์(นกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส ์ชัน้ปีที ่2) (101201021942) 1,800.00                     1,800.00                    

    - กิจกรรมที ่20 กิจกรรมอบรม “ความรูเ้ก่ียวกบัโลจิสติกส”์(นกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส ์ชัน้ปีที ่3) (101201022042) 3,600.00                     3,600.00                    

    - กิจกรรมที ่21 กิจกรรมสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกสพ์บผูป้กครอง (101201022142) 3,490.00                     3,490.00                    

    - กิจกรรมที ่22 “การพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาตามศาสตร”์ (เก็บเสน้ทางภาคเหนือ) (101201022242) 8,800.00                     8,800.00                    

    - กิจกรรมที ่23 “การพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาตามศาสตร”์ (เก็บเสน้ทางภาคอีสาน) (101201022342) 6,600.00                     6,600.00                    

    - กิจกรรมที ่24 “พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาเพ่ือการแข่งขนัทางศาสตร”์ (101201022442) 2,200.00                     2,200.00                    

    - กิจกรรมที ่25 ศกึษาดงูานดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ (101201022542) 12,600.00                   12,600.00                  

    - กิจกรรมที ่26 กิจกรรมอบรมเสรมิการเรยีนรูร้ายวชิาแผนธุรกิจ (101201022642) 3,600.00                     3,600.00                    

    - กิจกรรมที ่27 กิจกรรมอบรมเสรมิการเรยีนรูร้ายวชิาภาวะผูน้  าและการจดัการการเปลี่ยนแปลง (101201022742) 3,600.00                     3,600.00                    

    - กิจกรรมที ่28 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ิมทกัษะดิจิทลัส  าหรบัผูป้ระกอบการ (101201022842) 7,200.00                     7,200.00                    

    - กิจกรรมที ่29 กิจกรรมศกึษาดงูาน SME’s (101201022942) 5,440.00                     5,440.00                    

    - กิจกรรมที ่30 กิจกรรมอบรมเสรมิทกัษะความรูด้า้นวชิาชีพ (101201023042) 5,600.00                     5,600.00                    

    - กิจกรรมที ่31 กิจกรรมอบรมพฒันาทกัษะวชิาชีพงานแมบ่า้น (101201023142) 5,600.00                     5,600.00                    

    - กิจกรรมที ่32.จดัซือ้วสัดสุาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (101201023242) 15,850.00                   15,850.00                  

    - กิจกรรมที ่33.จดัซือ้วสัดสุาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร (101201023342) 5,500.00                     5,500.00                    

    - กิจกรรมที ่34.จดัซือ้วสัดสุาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว (101201023442) 1,000.00                     1,000.00                    
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    - กิจกรรมที ่35.จดัซือ้วสัดสุนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนคณะวทิยาการจดัการ (101201023542) 12,750.00                   12,750.00                  

6307000014 ก้าวแรกสู่อุดมศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 162,040.00 - - - - 162,040.00 - 

    - กิจกรรมน าเสนอผลงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี(101201030142) 17,000.00                   17,000.00                  

    - กิจกรรมการประกวดแข่งขนัแผนธุรกิจ (101201030242) 25,100.00                   25,100.00                  

    - กิจกรรมสมัมนา ชวนคิด ชวนฝัน วางรากฐานบณัฑิต (101201030342) 5,300.00                     5,300.00                    

    - กิจกรรมอบรมปรบัพืน้ เปลี่ยนความคิด (101201030442) 8,600.00                     8,600.00                    

    - กิจกรรมอบรมสรา้งบณัฑิต พิชิตเปา้หมาย (101201030542) 8,600.00                     8,600.00                    

    - กิจกรรมบรูณาการศาสตร ์สรา้งประสบการณ ์(101201030642) 12,200.00                   12,200.00                  

    - กิจกรรมสมัมนา ส่งเสรมิ เติมฝันสูธุ่รกิจ (101201030742) 5,800.00                     5,800.00                    

    - กิจกรรมกา้วแรกสูอ่ดุมศกึษากบัคณะวทิยาการจดัการ (101201030842) 79,440.00                   79,440.00                  

กองกลาง 78,528,600.00        -                   -                 1,450,000.00     69,000,000.00     8,078,600.00         -                   

6311000028 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,450,000.00 - - 1,450,000.00 - - - 

    - จดัหาเครื่องโปรเจคเตอร ์แบบ Short throw (101218010131) 1,450,000.00              1,450,000.00       

6311000029 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และการก่อสร้างอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 69,000,000.00 - - - 69,000,000.00 - - 

    - จา้งเหมาปรบัปรุงอาคาร 5 จ านวน 1 งาน (101217010132) 15,000,000.00            15,000,000.00        

    - จา้งเหมาปรบัปรุงอาคารฝึกกีฬาในรม่ 1 (โรงยิม 1) จ านวน 1 งาน (101217010232) 10,000,000.00            10,000,000.00        

    - จา้งเหมาปรบัปรุงกีฬากลางแจง้ จ  านวน 1 งาน (101217010332) 29,000,000.00            29,000,000.00        

    - จา้งเหมาปรบัปรุงอาคาร 3 จ านวน 1 งาน (101217010432) 15,000,000.00            15,000,000.00        

    - งานก่อสรา้งอาคารอาคารหอประชมุ (101217010532)

6311000038 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง (ด้านสังคม) 8,078,600.00 - - - - 8,078,600.00 - 

    - คา่จา้งเหมาบรกิาร (101219010142) 1,000,000.00              1,000,000.00            

    - จ านวนบคุลากรทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต  าแหน่ง (101219010242) 1,905,600.00              1,905,600.00            

    - คา่สาธารณปูโภค (101219010342) 5,173,000.00              5,173,000.00            

กองนโยบายและแผน 1,846,940.00          -                   -                 -                 -                   1,846,940.00         -                   

6312000005 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน 346,940.00 - - - - 346,940.00 - 

    - ซือ้วสัด ุ7 รายการ (101219020142) 200,000.00                 200,000.00               

    - จดัท ารายงานประจ าปี (101219020242) 100,000.00                 100,000.00               

    - จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานภายในใตย้ทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั (101219020342) 46,940.00                   46,940.00                  

6312000011 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 - 

    - พฒันาเครอืข่ายงานประกนัคณุภาพการศกึษา (101203040144) 350,000.00                 350,000.00               

    - งานบรหิารจดัการ ส่งเสรมิ สนบัสนนุใหห้น่วยงาน มีการด าเนินการจดัการความรู ้และพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา (101203040244) 770,000.00                 770,000.00               

    - ติดตาม ส่งเสรมิการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา ส  าหรบัคณะ 4 คณะ (101203040344) 230,000.00                 230,000.00               

    - ติดตาม ส่งเสรมิการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาของหน่วยงาน ส  าหรบัส  านกั/สถาบนั (101203040444) 150,000.00                 150,000.00               

กองบริการการศึกษา 346,940.00            -                   -                 -                 -                   346,940.00           -                   
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6313000009 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 128,740.00 - - - - 128,740.00 - 

    - พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรหรอืพฒันาหลกัสตูรใหม ่(101202010142) 80,000.00                   80,000.00                  

    - พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทั่วไป (101202010242) 20,000.00                   20,000.00                  

    - ศกึษาดงูาน/ไปราชการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร (101202010342) 28,740.00                   28,740.00                  

6313000010 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 106,400.00 - - - - 106,400.00 - 

    - อบรมเทคนิคการสอนทีท่นัสมยั (101204030142) 53,200.00                   53,200.00                  

    - อบรมทวนสอบผลสมัฤทธิการเรยีนรู ้(101204030242) 53,200.00                   53,200.00                  

6313000011 โครงการทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน 111,800.00 - - - - 111,800.00 - 

    - ทบทวนการวดัผลและการประเมินผลการเรยีนการสอน (101204040142) 111,800.00                 111,800.00               

กองพัฒนานักศึกษา 346,940.00            -                   -                 -                 -                   346,940.00           -                   

6314000001 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 346,940.00 - - - - 346,940.00 - 

    - งานบรหิารจดัการส  านกังาน (101219030142) 146,940.00                 146,940.00               

    - 2.การเขา้รว่มประชมุ อบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน ของบคุลากรกองพฒันานกัศกึษา (101219030242) 200,000.00                 200,000.00               

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,963,800.00          -                   -                 4,170,900.00     2,792,900.00       -                     -                   

6315000013 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 2,792,900.00 - - - 2,792,900.00 - - 

    - ปรบัปรุงพืน้ชัน้ดาดฟา้ อาคารศนูยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์ (อาคาร 100 ปี) (101217020132) 2,300,700.00              2,300,700.00          

    - ปรบัปรุงพืน้หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์31105 อาคารศนูยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์(อาคาร 100 ปี) (101217020232) 492,200.00                 492,200.00             

6315000020 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4,170,900.00 - - 4,170,900.00 - - - 

    - เครื่องคอมพิวเตอรป์ระมวลผลแบบที ่1 (101222010131) 2,200,000.00              2,200,000.00       

    - เครื่องคอมพิวเตอรป์ระมวลผลแบบที ่2 (101222010231) 300,000.00                 300,000.00          

    - เครื่องปรบัอากาศขนาดไมต่  า่กวา่ 60,000 บทีีย ู(101222010331) 674,500.00                 674,500.00          

    - อปุกรณเ์ก็บขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอร ์(101222010431) 765,100.00                 765,100.00          

    - ครุภณัฑโ์สตทศันศกึษา (101222010531) 231,300.00                 231,300.00          

สถาบันอยุธยาศึกษา 322,800.00            -                   -                 322,800.00       -                   -                     -                   

6317000001 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 322,800.00 - - 322,800.00 - - - 

    - เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบแยกส่วน  ชนิดตัง้พืน้หรอืชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทีีย ู(101218020131) 228,800.00                 228,800.00          

    - เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบแยกส่วน  ชนิดตัง้พืน้หรอืชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทีีย ู(101218020231) 94,000.00                   94,000.00            

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 765,000.00            -                   -                 -                 -                   765,000.00           -                   

กิจกรรม : <4529> ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

สถาบันอยุธยาศึกษา 765,000.00            -                   -                 -                 -                   765,000.00           -                   

6317000004 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 30,000.00 - - - - 30,000.00 - 

    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการตามรอยศาสตรพ์ระราชาสูก่ารพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งยั่งยืน (101302010142) 30,000.00                   30,000.00                  

6317000005 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 209,000.00 - - - - 209,000.00 - 

    - กิจกรรมแหล่งเรยีนรูด้า้นศิลปวฒันธรรมอยธุยา (101302020142) 100,000.00                 100,000.00               
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    - กิจกรรมบรรยายการอนรุกัษแ์ละพฒันาอยธุยาเมืองมรดกโลก (101302020242) 9,000.00                     9,000.00                    

    - พฒันาศนูยท์อ่งเทีย่วทางวฒันธรรมอยธุยาเมืองมรดกโลก (101302020342) 100,000.00                 100,000.00               

6317000006 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 526,000.00 - - - - 526,000.00 - 

    - กิจกรรมจดัท าวารสารวชิาการอยธุยาศกึษา (2 ฉบบั) (101302030142) 126,000.00                 126,000.00               

    - กิจกรรมสมัมนาอยธุยาศกึษาวชิาการ ครัง้ที ่1 (101302030242) 70,000.00                   70,000.00                  

    - กิจกรรมสมัมนาอยธุยาศกึษาวชิาการ ครัง้ที ่2 (101302030342) 70,000.00                   70,000.00                  

    - กิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้รื่องอยธุยาศกึษา (101302030442) 50,000.00                   50,000.00                  

    - กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นศิลปะ และวฒันธรรมอยธุยา ครัง้ที ่1 (101302030542) 26,300.00                   26,300.00                  

    - กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นศิลปะ และวฒันธรรมอยธุยา ครัง้ที ่2 (101302030642) 26,300.00                   26,300.00                  

    - กิจกรรมวนัอนรุกัษ ์มรดกไทย และยกยอ่งเชิดชเูกียรติ บคุคลผูมี้ผลงานดีเดน่ทางการศกึษา ศิลปะ วฒันธรรม และภมิูปัญญาไทย (101302030742) 75,000.00                   75,000.00                  

    - กิจกรรมยกระดบัแหล่งเรยีนรูภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ิน (101302030842) 39,200.00                   39,200.00                  

    - กิจกรรมเรยีนรูภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ิน ครัง้ที ่1 (101302030942) 21,600.00                   21,600.00                  

    - กิจกรรมเรยีนรูภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ิน ครัง้ที ่2 (101302031042) 21,600.00                   21,600.00                  

แผนงานยุทธศาสตร์ 46,968,400.00        -                   -                 -                 -                   46,968,400.00       -                   

แผนงาน 3.1 : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 40,222,900.00        -                   -                 -                 -                   40,222,900.00       -                   

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 40,222,900.00        -                   -                 -                 -                   40,222,900.00       -                   

กิจกรรม <7> โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศณีอยุธยา
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โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 2,225,440.00          -                   -                 -                 -                   2,225,440.00         -                   

    - คา่ใชจ้า่ยโครงการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน (103207010144) 2,225,440.00              2,225,440.00            

คณะครุศาสตร์

6301000001 ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00 - 

    - การพฒันาทกัษะการอ่านโดยใชว้รรณกรรมเป็นสื่อ (103209010142) 15,488.00                   15,488.00                  

    - คา่ยพฒันาภาษาไทยเรื่องการอ่านออกเขียนไดใ้นโรงเรยีน (103209010242) 14,488.00                   14,488.00                  

    - เสรมิสรา้งความรูใ้นหน่วยงานทางการศกึษาทีใ่ชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรยีนการสอน (103209010342) 13,400.00                   13,400.00                  

    - เสรมิสรา้งความรูด้า้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์มยัใหมแ่ละอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรยีนรู ้(103209010442) 10,000.00                   10,000.00                  

    - การพฒันาศกัยภาพดา้นการบรกิารวชิาการของนกัศกึษาสาขาวชิาคอมพิวเตอรศ์กึษา (103209010542) 10,000.00                   10,000.00                  

    - การพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัทางคอมพิวเตอรศ์กึษา (103209010642) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การจดัการเรยีนรูต้ามแนววทิยาการค านวณ (103209010742) 60,000.00                   60,000.00                  

    - การบรูณาการองคค์วามรูเ้พ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาสาขาวชิาพลศกึษาดา้นพลศกึษา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกีฬา (103209010842) 28,680.00                   28,680.00                  

    - พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสรมิทกัษะและสมรรถนะในศตวรรษที ่21 (103209010942) 46,000.00                   46,000.00                  

    - การพฒันาทกัษะชีวตินกัศกึษาครู เพ่ือการเรยีนรูแ้ละการอยูร่ว่มกนัในสงัคมแหง่ความหลากหลายทางวฒันธรรม เพ่ือการจดัการเรยีนการสอนวชิาสงัคม

ศกึษาแบบบรูณาการ (103209011042)
66,800.00                   66,800.00                  

    - พฒันาทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลขส าหรบัครูประถมศกึษา (103209011142) 16,200.00                   16,200.00                  

    - นวตักรรมและกระบวนการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรยีนรูส้  าหรบัครูมืออาชีพ (103209011242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นแหล่งการเรยีนรูข้องศาสตรพ์ระราชา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (103209011342) 22,200.00                   22,200.00                  

    - เตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นนกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา (103209011442) 23,000.00                   23,000.00                  

    - ส่งเสรมินกัศกึษาสงัคมศกึษาเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ (103209011542) 28,000.00                   28,000.00                  

    - การพฒันาความรูน้วตักรรมทางการศกึษาปฐมวยั (103209011642) 12,500.00                   12,500.00                  

    - พฒันาทกัษะสมอง EF ส าหรบัครูปฐมวยั (103209011742) 15,550.00                   15,550.00                  

    - เสรมิสรา้งความรูใ้นสถานศกึษาเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยั (103209011842) 13,000.00                   13,000.00                  

    - การเตรยีมความพรอ้มก่อนเป็นครูปฐมวยั (103209011942) 13,400.00                   13,400.00                  

    - การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นศตวรรษที ่21 โดยใชแ้หล่งเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(103209012042) 70,750.00                   70,750.00                  

    - การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการออกแบบการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในยคุดิจิทลั 4.0 (103209012142) 20,000.00                   20,000.00                  

    - การเตรยีมความพรอ้มดา้นความรูพื้น้ฐานทางวทิยาศาสตรส์  าหรบันกัศกึษาใหม ่สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์(103209012242) 16,000.00                   16,000.00                  

    - การพฒันาทกัษะการเป็นเจา้หนา้ทีแ่ละผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลส าหรบัครูพลศกึษาในศตวรรษที ่21 (103209012342) 25,000.00                   25,000.00                  

    - พฒันานกัศกึษาการศกึษาพิเศษสูค่รูดี ครูมืออาชีพในศตวรรษที ่21 (103209012442) 92,000.00                   92,000.00                  

    - การเขียนงานวจิยัเพ่ือเขา้สูต่  าแหน่งทางวชิาการ (103209012542) 64,800.00                   64,800.00                  

    - การส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเขา้รว่มการประชมุทางวชิาการและน าเสนองานการวจิยั (103209012642) 57,200.00                   57,200.00                  

    - การสมัมนาทางวชิาการดา้นคณิตศาสตรศกึษาเพ่ือพฒันามมุมองการท าวจิยัในชัน้เรยีน (103209012742) 19,880.00                   19,880.00                  

    - การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรูร้ะดบัประถมศกึษาโดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ิน (103209012842) 47,230.00                   47,230.00                  

    - นนัทนาการและกิจกรรมเสรมิสรา้งความเป็นครูการศกึษาพิเศษมืออาชีพ (103209012942) 30,600.00                   30,600.00                  

    - ทกัษะภาษาและการเรยีนรูห้นงัสือเด็กปฐมวยั (103209013042) 42,000.00                   42,000.00                  

    - การพฒันาทกัษะการท างานอยา่งรว่มพลงัของนกัศกึษาคณะครุศาสตรด์ว้ยกระบวนการจิตตปัญญา (103209013142) 46,000.00                   46,000.00                  

    - การจดัสมัมนาวชิาการภาษาองักฤษส าหรบัศตวรรษที ่21 เรื่อง ELT in Transcultural Society (103209013242) 42,000.00                   42,000.00                  

16



หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

    - การพฒันาเครอืข่ายโรงเรยีนฝึกประสบการณว์ชิาชีพครู (103209013342) 70,000.00                   70,000.00                  

    - ภาวะผูน้  าทางวชิาการส  าหรบัครูมืออาชีพ (103209013442) 58,400.00                   58,400.00                  

    - ทกัษะการจดัการเรยีนรูแ้นวใหมส่  าหรบัครูมืออาชีพ (103209013542) 58,400.00                   58,400.00                  

    - ทกัษะการออกขอ้สอบเพ่ือการวดัและการประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ (103209013642) 58,400.00                   58,400.00                  

    - การสรา้งเครอืข่ายชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพและศาสตรพ์ระราชา (103209013742) 58,400.00                   58,400.00                  

    - พฒันาทกัษะการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสาร (103209013842) 87,600.00                   87,600.00                  

    - เสรมิสรา้งเครอืข่ายกิจการนกัศกึษา (103209013942) 90,100.00                   90,100.00                  

    - การพฒันาทกัษะการเรยีนรูส้  าหรบันกัศกึษาครูในศตวรรษที ่21 (103209014042) 196,600.00                 196,600.00               

    - เสรมิประสบการณเ์ชิงคณุคา่ รว่มใจพฒันากบัชมุนมุครูกรุงเก่า (103209014142) 150,200.00                 150,200.00               

    - ติวสอบบรรจคุรูเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นครู (103209014242) 299,600.00                 299,600.00               

    - กา้วแรกสูว่ชิาชีพครู (103209014342) 170,000.00                 170,000.00               

    - ครุศาสตรอ์าสาพฒันาครุศาสตร ์(103209014442) 66,650.00                   66,650.00                  

    - กิรยิามารยาทและความรกัความศรทัราในวชิาชีพ (103209014542) 75,300.00                   75,300.00                  

    - ครุสิทธ ์สรา้งครูดีสูส่งัคม (103209014642) 79,750.00                   79,750.00                  

    - ประกวดนกัศกึษาตน้แบบครูดี (103209014742) 32,250.00                   32,250.00                  

    - เสรมิสรา้งระเบยีบวนิยัพฒันาครูไทยหนา้เสาธง (103209014842) 5,624.00                     5,624.00                    

    - งานวนัครุวชิาการครัง้ที ่8 (103209014942) 196,800.00                 196,800.00               

    - การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(103209015042) 66,260.00                   66,260.00                  

    - สานสมัพนัธรุ์น่นอ้งสูใ่จพ่ีบณัฑิต (103209015142) 137,500.00                 137,500.00               

6301000002 ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,169,660.00 - - - - 1,169,660.00 - 

    - คา่ยครูอาสาพฒันาทกัษะภาษาไทย (103204010142) 30,000.00                   30,000.00                  

    - เคลื่อนไหวอยา่งไร ใหพ้ฒันาทกัษะการคิด (103204010242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้นการอ่านออกเขียนได ้(103204010342) 145,600.00                 145,600.00               

    - คา่ยคอมพิวเตอรเ์พ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงค  านวณ (103204010442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 แบบบรูณาการวทิย-์คณิต โดยการจดัคา่ย (103204010542) 40,000.00                   40,000.00                  

    - ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ(PLC): ภาคปฏิบตัิในการพฒันาการสอนของครูและการคิดวเิคราะหท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน (103204010642) 417,200.00                 417,200.00               

    - สื่อสรา้งสรรคพ์ฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย (103204010742) 324,400.00                 324,400.00               

    - การประกวด แข่งขนัทางวชิาการ (103204010842) 152,460.00                 152,460.00               
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6301000003 มหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงโรงเรียนในท้องถ่ินตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2,430,365.00 - - - - 2,430,365.00 - 

    - คา่ยอาสาพฒันาโรงเรยีน“ชวนนอ้งเล่นกีฬา” (103205010142) 111,000.00                 111,000.00               

    - Education 4.0 ถอดบทเรยีนจากการลงพืน้ทีโ่บราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย เพ่ือสรา้งองคค์วามรูบ้รูณาการ 8 กลุม่สาระการเรยีนรูส้  าหรบัครูผูส้อน

ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (103205010242)
165,400.00                 165,400.00               

    - Soft Skill : ทกัษะของครูประถมมืออาชีพ (103205010342) 29,525.00                   29,525.00                  

    - การประยกุตใ์ชแ้อพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือสรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ส าหรบัครูประถมมืออาชีพ (103205010442) 54,000.00                   54,000.00                  

    - การจดัคา่ยสงัคมศกึษาทีพ่ฒันาทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 (103205010542) 62,400.00                   62,400.00                  

    - เปิดโลกทศันค์วามเป็นครูประถมศกึษามืออาชีพ (103205010642) 33,000.00                   33,000.00                  

    - การจดัการเรยีนการสอนตามแนว High Scope ส าหรบัครูปฐมวยั (103205010742) 40,000.00                   40,000.00                  

    - การพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 โดยการจดัคา่ยคณิตศาสตร ์(103205010842) 65,000.00                   65,000.00                  

    - เสรมิจดุเดน่พฒันาจดุดอ้ยเด็กทีมี่ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้(103205010942) 25,500.00                   25,500.00                  

    - การจดัคา่ยวทิยาศาสตรเ์พ่ือพฒันาการเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์(103205011042) 54,000.00                   54,000.00                  

    - STEM กบัการจดัคา่ยพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(103205011142) 31,800.00                   31,800.00                  

    - การส่งเสรมิคณุภาพการศกึษาในโรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดนของจงัหวดัสระแกว้อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารดิา้นการศกึษา (103205011242) 301,900.00                 301,900.00               

    - คา่ยอาสาครูการศกึษาพิเศษ (103205011342) 40,200.00                   40,200.00                  

    - การจดัคา่ยพฒันาพลเมืองเขม้แข็งเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะผูเ้รยีนตามหลกัคา่นิยมหลกั 12 ประการในพืน้ทีเ่ชิงยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนครศรอียธุยา (103205011442)
86,240.00                   86,240.00                  

    - การพฒันาสื่อและนวตักรรมเพ่ือส่งเสรมิการจดัเรยีนรูท้างสงัคมศกึษาแบบ Active Learning ส าหรบัโรงเรยีนในทอ้งถ่ิน (103205011542) 163,900.00                 163,900.00               

    - การพฒันาศกัยภาพครูผูส้อนภาษาองักฤษเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะในศตวรรษที ่21 (103205011642) 70,000.00                   70,000.00                  

    - คา่ยวทิยาศาสตรน์อ้ย (103205011742) 29,200.00                   29,200.00                  

    - จิตตปัญญากบัชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ PLC (103205011842) 34,000.00                   34,000.00                  

    - การพฒันาชมุชนครูและบคุลากรทางการศกึษา ดา้นการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน (103205011942) 100,000.00                 100,000.00               

    - การผลิตสื่อและการใชส้ื่อการเรยีนรูต้ามแนวActive Learning ส าหรบัการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาคณิตศาสตร ์(103205012042) 33,200.00                   33,200.00                  

    - คืนองคค์วามรูสู้ช่มุชนอยธุยา – อ่างทองผ่านกระบวนการรือ้ฟ้ืนประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินโดยนกัศกึษา (103205012142) 55,500.00                   55,500.00                  

    - พฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้ชิงเศรษฐศาสตร ์(Economic Literacy ) ของครูผูส้อนสงัคมศกึษา (103205012242) 52,000.00                   52,000.00                  

    - การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาในศตวรรษที ่21 (103205012342) 22,000.00                   22,000.00                  

    - การยกระดบัคณุภาพการการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเชิงบรูณาการกบัทอ้งถ่ิน (103205012442) 216,000.00                 216,000.00               

    - การประกวดการสื่อนวตักรรมทางการศกึษา (103205012542) 90,000.00                   90,000.00                  

    - การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรยีนรู ้บรูณาการตามศาสตรพ์ระราชา ในโรงเรยีนพืน้ทีย่ทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัพ่ีเลีย้ง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103205012642) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การสรา้งและการวเิคราะห ์แบบทดสอบโดยใชส้ื่อเทคโนโลยี (103205012742) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การออกแบบเกมคอมพิวเตอรเ์พ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องเด็กในศตวรรษที ่21 (103205012842) 100,800.00                 100,800.00               

    - การวาดภาพดว้ยคอมพิวเตอรเ์พ่ือการประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสื่อและนวตักรรมทางการเรยีนการสอน (103205012942) 51,600.00                   51,600.00                  

    - การเขียนโครงการวจิยัเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (103205013042) 58,000.00                   58,000.00                  

    - การสรา้งและพฒันาเครื่องมือการวจิยัเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (103205013142) 32,000.00                   32,000.00                  

    - การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นศตวรรษที ่21 (103205013242) 66,400.00                   66,400.00                  

    - การพฒันาสื่อเทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning (103205013342) 70,000.00                   70,000.00                  
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    - การจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยในศตวรรษที ่21 (103205013442) 25,800.00                   25,800.00                  

6301000017 สนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 260,000.00 - - - - 260,000.00 - 

    - การผลิตสื่อวดีีทศันเ์พ่ือสนบัสนนุการเรยีนการสอนส าหรบัโรงเรยีนขนาดเล็กของกลุม่สาระตามหลกัสตูรของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(103208010142)
260,000.00                 260,000.00               

6301000018 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ 300,000.00 - - - - 300,000.00 - 

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การส่งเสรมิกีฬากบัเยาวชนในชมุชนเกาะเมืองของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103211010142) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การออกแบบสื่อโฟนิกสโ์ดยใชอิ้นโฟกราฟฟิกเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษทีถ่กูตอ้ง (103211010242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง ถอดบทเรยีนโครงงานอาชีพภมิูปัญญาทอ้งถ่ินสูก่ารพฒันาชมุชนอยา่งยั่งยืน (103211010342) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพฒันาเด็กปฐมวยัในบรบิทภมิูปัญญาอยธุยามรดกโลก (103211010442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาการค านวณโดยใชกิ้จกรรมเกมการศกึษา (103211010542) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง เดินตามรอยพอ่อยูอ่ยา่งพอเพียง (103211010642) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพฒันาทกัษะการอ่าน (103211010742) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง สะเต็มศกึษาเพ่ือการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรใ์นชีวติประจ าวนั (103211010842) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง ส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจและใหค้  าปรกึษาแก่ผูป้กครองเด็กทีมี่ความตอ้งการพิเศษในชมุชน (103211010942) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนโดยกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์(103211011042) 30,000.00                   30,000.00                  

6301000019 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์) 650,000.00 - - - - 650,000.00 - 

    - ส ารวจ (กิจกรรมตน้น า้) (103202010142) 50,000.00                   50,000.00                  

    - ด าเนินการขบัเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมยอ่ย (กิจกรรมกลางน า้) (103202010242) 525,000.00                 525,000.00               

    - ติดตามและประเมินผลโครงการ (103202010342) 50,000.00                   50,000.00                  

    - การคืนขอ้มลู (เปิดเวที) (103202010442) 25,000.00                   25,000.00                  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

6305000001 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,160,000.00 - - - - 1,160,000.00 - 

    - การบรหิารปรบัปรุงอาคาร หอ้งเรยีน หอ้งปฏิบตัิการซอ่มแซมครุภณัฑแ์ละปรบัภมิูทศันอ์าคารศนูยก์ารศกึษาพิเศษ (103212010142) 120,000.00                 120,000.00               

    - จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน/วสัดกุารเกษตร/วสัดงุานบา้นงานครวั (103212010242) 70,000.00                   70,000.00                  

    - ประชมุ/อบรม/ศกึษาดงูาน (103212010342) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมบรกิารวชิาการเชิงปฏิบตัิการดา้นการศกึษาพิเศษ (103212010442) 100,000.00                 100,000.00               

    - กิจกรรมการพฒันาทกัษะดา้นการเรยีนการสอนส าหรบัเด็กทีมี่ความตอ้งการพิเศษ (103212010542) 429,000.00                 429,000.00               

    - การอบรมใหค้  าปรกึษาและแนะน าการดแูลเด็กทีมี่ความตอ้งการพิเศษใหก้บัผูป้กครองในชมุชน (103212010642) 60,000.00                   60,000.00                  

    - การคดักรองพฒันาการเด็กกลุม่เสี่ยงตอ่ปัญหาทางการเรยีนรูแ้ละปัญหาทางพฒันาการในชมุชน (103212010742) 120,000.00                 120,000.00               

    - กิจกรรมส่งเสรมิการพดูส  าหรบัเด็กทีมี่พฒันาการภาษาล่าชา้ในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนบุาลในชมุชน (103212010842) 110,000.00                 110,000.00               

    - พฒันาคณุลกัษณะเด็กทีมี่ความตอ้งการพิเศษ (103212010942) 80,000.00                   80,000.00                  

    - กิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาทกัษะชีวติเด็กพิเศษในชมุชน (103212011042) 41,000.00                   41,000.00                  

คณะวิทยาการจัดการ

6307000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 605,300.00 - - - - 605,300.00 - 

    - การลงพืน้ทีเ่พ่ือเก็บขอ้มลูครวัเรอืน อ าเภอทา่เรอื จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030142) 25,700.00                   25,700.00                  

    - การประชมุแนวทางการยกระดบั อ าเภอทา่เรอื จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030242) 500.00                        500.00                       

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการท าบญัชีครวัเรอืน อ าเภอทา่เรอื จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030342) 25,000.00                   25,000.00                  
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    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาคณุภาพชีวติชมุชน อ าเภอทา่เรอื จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030442) 92,920.00                   92,920.00                  

    - กิจกรรมเปิดเวที (คืนขอ้มลูใหพื้น้ที)่ อ าเภอทา่เรอื จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030542) 31,560.00                   31,560.00                  

    - การลงพืน้ทีเ่พ่ือเก็บขอ้มลูครวัเรอืน อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030642) 19,820.00                   19,820.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาคณุภาพชีวติตามรอยศาสตรพ์ระราชา อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030742) 23,100.00                   23,100.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งเสรมิอาชีพเพ่ือยกระดบัรายไดต้ามบรบิทของครวัเรอืน อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030842) 26,500.00                   26,500.00                  

    - การแลกเปลี่ยนเรยีนรูผ้ลลพัธข์องกิจกรรม อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202030942) 26,500.00                   26,500.00                  

    - การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดก้บัคนในชมุชนฐานราก อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

(103202031042)
38,980.00                   38,980.00                  

    - กิจกรรมเปิดเวที (คืนขอ้มลูใหพื้น้ที)่ อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202031142) 18,800.00                   18,800.00                  

    - การลงพืน้ทีเ่พ่ือเก็บขอ้มลูครวัเรอืน อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202031242) 14,980.00                   14,980.00                  

    - การประชมุชีแ้จงแนวทางการด าเนินงาน อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202031342) 12,660.00                   12,660.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการท าบญัชีครวัเรอืนและการจดัการหนีส้ิน อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202031442) 26,500.00                   26,500.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่องสขุแบบพอเพียงตามศาสตรพ์ระราชา อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202031542) 26,500.00                   26,500.00                  

    - การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดก้บัคนในชมุชนฐานราก อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

(103202031642)
33,980.00                   33,980.00                  

    - กิจกรรมเปิดเวที (คืนขอ้มลูใหพื้น้ที)่ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202031742) 21,660.00                   21,660.00                  

    - การลงพืน้ทีเ่พ่ือเก็บขอ้มลูครวัเรอืน อ าเภอบางปะหนัและอ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202031842) 25,100.00                   25,100.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการท าบญัชีครวัเรอืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอบางปะหนัและอ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

(103202031942)
26,500.00                   26,500.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งเสรมิอาชีพเพ่ือยกระดบัรายไดต้ามบรบิทของครวัเรอืน อ าเภอบางปะหนัและอ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

(103202032042)
26,500.00                   26,500.00                  

    - การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดก้บัคนในชมุชนฐานราก อ าเภอบางปะหนั และอ าเภอนครหลวง จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา (103202032142)
39,700.00                   39,700.00                  

    - กิจกรรมเปิดเวที (คืนขอ้มลูใหพื้น้ที)่ อ าเภอบางปะหนัและอ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103202032242) 21,840.00                   21,840.00                  

6307000017 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 347,100.00 - - - - 347,100.00 - 

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจดัการทางการเงินส  าหรบัผูป้ระกอบการแปรรูปอาหาร บา้นพยอม (103211030142) 19,600.00                   19,600.00                  

    - จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการสรา้งตราสินคา้และสื่อดิจิตอลส าหรบัธุรกิจชมุชน  ปีทีส่อง (103211030242) 29,800.00                   29,800.00                  

    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นคลองจิก (103211030342) 29,800.00                   29,800.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ิมชอ่งทางหารายได ้(103211030442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอาย ุยคุ 4.0 (103211030542) 30,000.00                   30,000.00                  

    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาทกัษะอาชีพส าหรบัเยาวชน (103211030642) 28,000.00                   28,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการแบบจ าลองสถานการณโ์ซอ่ปุทาน (Beer Game) เพ่ือป้ันนกัโลจิสติกส ์(103211030742) 25,000.00                   25,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการสูช่อ่งทางการตลาดโลกของผูป้ระกอบการในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัอ่างทอง (103211030842) 18,700.00                   18,700.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนเพ่ือการตลาดออนไลน ์(103211030942) 30,000.00                   30,000.00                  

    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งจิตสาธารณะดา้นการบรกิารใหก้บัชมุชนรอชีดี อ  าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103211031042) 23,100.00                   23,100.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการการบรหิารธุรกิจยคุใหมเ่พ่ือพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการชมุชนรอซีดี จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103211031142) 23,700.00                   23,700.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ การค านวณตน้ทนุและก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์(103211031242) 29,400.00                   29,400.00                  
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    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ“การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผักตบชวา และการจดัการรา้นคา้สมยัใหม ่(103211031342) 30,000.00                   30,000.00                  

6307000019 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่บ้านอบทม ต. ย่ีล้น อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง 297,400.00 - - - - 297,400.00 - 

    - กิจกรรมอบรมขัน้ตอนการจดัตัง้กลุม่และบรหิารจดัการกลุม่จกัสานวสิาหกิจชมุชนหมู ่8 บา้นอบทมสูค่วามยั่งยืน (103217020142) 15,200.00                   15,200.00                  

    - กิจกรรมการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑเ์ครื่องจกัสาน (หมวก) (103217020242) 75,200.00                   75,200.00                  

    - กิจกรรมการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑเ์ครื่องจกัสาน (ตระกรา้) (103217020342) 75,200.00                   75,200.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งตราผลิตภณัฑจ์กัสานจากวสัดธุรรมชาติ ชมุชนหมู ่8 บา้นอบทม ต.ยี่ลน้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง (103217020442) 49,600.00                   49,600.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการการออกแบบบรรจภุณัฑ ์(103217020542) 49,600.00                   49,600.00                  

    - อบรมการท าการตลาดออนไลดก์บัผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชนหมู ่8 บา้นอบทม ต.ยี่ลน้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง (103217020642) 32,600.00                   32,600.00                  

6307000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 1,866,240.00 - - - - 1,866,240.00 - 

    - กิจกรรมที ่1 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นอบทม ต.ยี่ลน้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1.1 การเตรยีมความพรอ้มในการพฒันา

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นอบทม  1.1.1 จดัเวทีประชมุเตรยีมความพรอ้มผูน้  าชมุชนทอ้งถ่ิน ชมุชนบา้นอบทม 1 ครัง้ (103217030142)
5,900.00                     5,900.00                    

    - กิจกรรมที ่1 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นอบทม ต.ยี่ลน้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1.2  การอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาและ 

ยกระดบัผลิตภณัฑ ์ชมุชนบา้นอบทม (103217030242)
87,200.00                   87,200.00                  

    - กิจกรรมที ่1 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นอบทม ต.ยี่ลน้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1.3 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาและ

ยกระดบัตราสินคา้ บรรจภุณัฑ ์และสื่อส่งเสรมิการตลาดชมุชนบา้นอบทม (103217030342)
107,940.00                 107,940.00               

    - กิจกรรมที ่1 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นอบทม ต.ยี่ลน้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 1.4 สรา้งเครอืข่ายและศกึษาดงูาน

ผลิตภณัฑต์น้แบบ (103217030442)
14,100.00                   14,100.00                  

    - กิจกรรมที ่2 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นพยอม ต.พยอม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา กิจกรรมที ่2.1 ลงพืน้ทีป่ระชมุ Concept

 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมช่มุชนบา้นพยอม (103217030542)
5,900.00                     5,900.00                    

    - กิจกรรมที ่2 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นพยอม ต.พยอม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา กิจกรรมที ่2.2 ศกึษาดงูานผลิตภณัฑ์

เพ่ือน ามาพฒันาชมุชนบา้นพยอม (103217030642)
12,220.00                   12,220.00                  

    - กิจกรรมที ่2 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นพยอม ต.พยอม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา กิจกรรมที ่2.3 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมช่มุชนบา้นพยอม (103217030742)
43,100.00                   43,100.00                  

    - กิจกรรมที ่2 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นพยอม ต.พยอม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา กิจกรรมที ่2.4 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ

การพฒันาบรรจภุณัฑแ์ละตราสินคา้ชมุชนบา้นพยอม (103217030842)
38,100.00                   38,100.00                  

    - กิจกรรมที ่2 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นพยอม ต.พยอม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา กิจกรรมที ่2.5 การจดัตัง้กลุม่/ขึน้

ทะเบยีนชมุชนบา้นพยอม (103217030942)
3,500.00                     3,500.00                    

    - กิจกรรมที ่2 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นพยอม ต.พยอม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา กิจกรรมที ่2.6 การน ากลุม่ไปทดลอง

ตลาดเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์(103217031042)
8,500.00                     8,500.00                    

    - กิจกรรมที ่3 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.1 กิจกรรมการเตรยีมการผลิตภณัฑเ์พ่ือการ

ยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นลาว (103217031142)
7,900.00                     7,900.00                    

    - กิจกรรมที ่3 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.2 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งผลิตภณัฑ์

ชมุชนบา้นลาว (103217031242)
29,200.00                   29,200.00                  

    - กิจกรรมที ่3 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.3 อบรมเชิงปฏิบตัิการตราสินคา้และบรรจภุณัฑ์

ชมุชนบา้นลาว (103217031342)
29,200.00                   29,200.00                  

    - กิจกรรมที ่3 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.4 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการคิดตน้ทนุการผลิต 

ชมุชนบา้นลาว (103217031442)
16,600.00                   16,600.00                  
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

    - กิจกรรมที ่3 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.5 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งมาตรฐาน

ผลิตภณัฑช์มุชนบา้นลาว (103217031542)
17,600.00                   17,600.00                  

    - กิจกรรมที ่3 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.6 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาชอ่งทาง

การคา้ออนไลน ์(103217031642)
15,100.00                   15,100.00                  

    - กิจกรรมที ่4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 4.1 กิจกรรมการเตรยีมการ

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย (103217031742)
6,900.00                     6,900.00                    

    - กิจกรรมที ่4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 4.2 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ

การสรา้งผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย (103217031842)
18,100.00                   18,100.00                  

    - กิจกรรมที ่4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 4.3 อบรมเชิงปฏิบตัิการตรา

สินคา้และบรรจภุณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย (103217031942)
23,100.00                   23,100.00                  

    - กิจกรรมที ่4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 4.4 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ

การคิดตน้ทนุการผลิตชมุชนบา้นคลองทราย (103217032042)
14,100.00                   14,100.00                  

    - กิจกรรมที ่4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 4.5 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ

การสรา้งมาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย (103217032142)
13,100.00                   13,100.00                  

    - กิจกรรมที ่4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนบา้นคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 4.6 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ

การพฒันาชอ่งทางการคา้ออนไลน ์(103217032242)
15,100.00                   15,100.00                  

    - กิจกรรมที ่5 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 5.1 กิจกรรมการ

เตรยีมการผลิตภณัฑเ์พ่ือการยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี (103217032342)
6,900.00                     6,900.00                    

    - กิจกรรมที ่5 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 5.2 การอบรมเชิง

ปฏิบตัิการการสรา้งผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี (103217032442)
18,100.00                   18,100.00                  

    - กิจกรรมที ่5 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 5.3 อบรมเชิงปฏิบตัิการ

ตราสินคา้และบรรจภุณัฑช์มุชนรอซีดี (103217032542)
23,100.00                   23,100.00                  

    - กิจกรรมที ่5 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 5.4 การอบรมเชิง

ปฏิบตัิการการคิดตน้ทนุการผลิตชมุชนรอซีดี (103217032642)
10,500.00                   10,500.00                  

    - กิจกรรมที ่5 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 5.5 การอบรมเชิง

ปฏิบตัิการการสรา้งมาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี (103217032742)
13,100.00                   13,100.00                  

    - กิจกรรมที ่5 การพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชนรอซีดี ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 5.6 การอบรมเชิง

ปฏิบตัิการการพฒันาชอ่งทางการคา้ออนไลน ์(103217032842)
15,100.00                   15,100.00                  

    - กิจกรรมการเตรยีมการผลิตภณัฑเ์พ่ือการยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชน จงัหวดัอ่างทอง 2 พืน้ที ่และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 1 พืน้ที ่จดัเวทีประชมุผูน้  าชมุชน

ทอ้งถ่ิน อ่างทอง1 (103217032942)
17,700.00                   17,700.00                  

    - การเตรยีมการยกระดบัผลิตภณัฑช์มุชน  ประชมุปฏิบตัิการคดัเลือกพืน้ทีแ่ละผลิตภณัฑ ์(103217033042) 9,300.00                     9,300.00                    

    - กิจกรรมจดัเวทีสรุป จงัหวดัอ่างทอง 2 พืน้ที ่และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 1 พืน้ที ่(103217033142) 20,700.00                   20,700.00                  

    - การพฒันาสินคา้ชมุชน  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งผลิตภณัฑ ์จงัหวดัอ่างทอง 2 ผลิตภณัฑ ์และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 1 ผลิตภณัฑ ์

(103217033242)
153,600.00                 153,600.00               

    - การพฒันาสินคา้ชมุชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการคิดตน้ทนุการผลิต (103217033342) 102,600.00                 102,600.00               

    - การพฒันาสินคา้ชมุชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งตราสินคา้ จงัหวดัอ่างทอง 2 ผลิตภณัฑ ์และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 1 ผลิตภณัฑ ์

(103217033442)
138,600.00                 138,600.00               
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

    - การพฒันาสินคา้ชมุชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาบรรจภุณัฑ ์(103217033542) 138,600.00                 138,600.00               

    - การสรา้งมาตรฐานสินคา้ชมุชน กิจกรรมประชมุคณะท างานหมูบ่า้นเพ่ือชีแ้จงการขอมาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน จงัหวดัอ่างทอง 2 ผลิตภณัฑ ์และจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 1 ผลิตภณัฑ ์(103217033642)
30,900.00                   30,900.00                  

    - การสรา้งมาตรฐานสินคา้ชมุชน กิจกรรมศกึษาดงูานผลิตภณัฑต์น้แบบ (2 ครัง้ตอ่ 1 พืน้ที)่ จงัหวดัอ่างทอง 2 ผลิตภณัฑ ์และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 1 

ผลิตภณัฑ ์(103217033742)
74,640.00                   74,640.00                  

    - การสรา้งมาตรฐานมาตรฐานสินคา้ชมุชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งมาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน  จงัหวดัอ่างทอง 2 ผลิตภณัฑ ์และจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 1 ผลิตภณัฑ ์(103217033842)
42,300.00                   42,300.00                  

    - การสรา้งมาตรฐานสินคา้ชมุชน กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน จงัหวดัอ่างทอง 2 ผลิตภณัฑ ์และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 1 ผลิตภณัฑ ์

(103217033942)
8,940.00                     8,940.00                    

    - การสรา้งเครอืข่ายเพ่ือการตลาดในยคุไทยแลนด ์4.0 กิจกรรมการประชมุเพ่ือชีแ้จงการจดัท าสื่อประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑช์มุชน (103217034042) 17,700.00                   17,700.00                  

    - การสรา้งเครอืข่ายเพ่ือการตลาดในยคุไทยแลนด ์4.0 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาชอ่งทางการคา้ออนไลน ์(103217034142) 47,300.00                   47,300.00                  

    - การสรา้งเครอืข่ายเพ่ือการตลาดในยคุไทยแลนด ์4.0 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการการเตรยีมความพรอ้มเพ่ือส่งเสรมิการขายและบรกิาร (103217034242) 52,500.00                   52,500.00                  

    - การสรา้งเครอืข่ายเพ่ือการตลาดในยคุไทยแลนด ์4.0 กิจกรรมการสรา้งสื่อประชาสมัพนัธ ์(103217034342) 310,500.00                 310,500.00               

    - การสรา้งเครอืข่ายเพ่ือการตลาดในยคุไทยแลนด ์4.0 กิจกรรมการออกรา้นจ าหน่ายสินคา้ (103217034442) 55,000.00                   55,000.00                  

    - ติดตามและประเมินผลโครงการ (103217034542) 20,700.00                   20,700.00                  

    - สรุปผลโครงการ (103217034642) 5,400.00                     5,400.00                    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6306000006 ส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข 2,100,000.00 - - - - 2,100,000.00 - 

    - ส่งเสรมิประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุเพ่ือการด าเนินชีวติทีเ่ป็นสขุ (103201010142) 2,100,000.00              2,100,000.00            

6306000007 ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 650,000.00 - - - - 650,000.00 - 

    - ส่งเสรมิศกัยภาพชมุชนฐานรากมุง่สูก่ารสรา้งงาน สรา้งอาชีพ สรา้งรายไดเ้พ่ือสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจแก่ชมุชน (103202020142) 650,000.00                 650,000.00               

6306000010 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 500,000.00 - - - - 500,000.00 - 

    - English Edutainment Day Camp (103211020142) 30,000.00                   30,000.00                  

    - บรกิารวชิาการใหค้วามรูภ้าษาจีน (103211020242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การใชว้ตักรรมสื่อการสอนภาษาญ่ีปุ่ นระดบัมธัยมศกึษา (103211020342) 20,000.00                   20,000.00                  

    - การบรหิารจดัการเพ่ือพฒันาการทอ่งเทีย่วในชมุชน (103211020442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - เผยแพรค่วามรูก้ฎหมายครอบครวัและมรดกสูช่มุชน (103211020542) 30,000.00                   30,000.00                  

    - โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรยีนการสอนประวตัิศาสตร ์(103211020642) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการอ่านและเขียนภาษาไทยเพ่ือชมุชน (103211020742) 30,000.00                   30,000.00                  

    - เยาวชนรุน่ใหมพ่รอ้มใจลดใชพ้ลาสติก (103211020842) 20,000.00                   20,000.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน (103211020942) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฎิบตัิการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดนตร ีและการบรรเลงรวมวงในแบบดนตรรีว่มสมยั (103211021042) 30,000.00                   30,000.00                  

    - คณุธรรมจรยิธรรมกบัคนรุน่ใหม ่(103211021142) 20,000.00                   20,000.00                  

    - การพฒันาสมรรถนะในการบรหิารจดัการชมุชน (103211021242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - เยาวชนรูเ้ทา่ทนัสื่อ (103211021342) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การพฒันาเอกลกัษณผ์ลิตภณัฑจ์ากภมิูปัญญาชมุชนบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103211021442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงฏิบตัิการการใหค้วามรูท้างดา้นการสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นศิลปะการแสดง (103211021542) 30,000.00                   30,000.00                  

23



หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

    - อบรมเชิงฏิบตัิการเพ่ือพฒันาศกัยภาพดนตรไีทยในทอ้งถ่ิน (103211021642) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการท าแผนทีเ่ดินดินเพ่ือการมีส่วนรว่มของชมุชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน (103211021742) 30,000.00                   30,000.00                  

    - โครงการบรกิารวชิาการบรูณาการกบัการเรยีนการสอนดา้นเศรษฐกิจพอเพียง (103211021842) 20,000.00                   20,000.00                  

6306000020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 893,045.00 - - - - 893,045.00 - 

    - การตอ่ยอดเศรษฐกิจสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากตน้กลว้ยอยา่งยั่งยืน (103217010142) 250,000.00                 250,000.00               

    - รกัษน์ า้ รกัษส์ิ่งแวดลอ้ม รกัษช์มุชนในการส่งเสรมิวชัพืชผักตบชวาสูผ่ลิตภณัฑช์มุชน (103217010242) 170,000.00                 170,000.00               

    - พฒันาเยาวชนใหใ้ชส้ื่อออนไลนเ์พ่ือส่งเสรมิผลิตภณัฑช์มุชนในอ าเภอบางปะอิน (103217010342) 162,000.00                 162,000.00               

    - การพฒันาสรา้งสรรคศ์ิลปะการแสดงพืน้บา้น “ร  ากลองยาว” ชมุชนบา้นลาว ต  าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง (103217010442) 100,000.00                 100,000.00               

    - การพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตสื่อออนไลนเ์พ่ือส่งเสรมิการตลาดแก่ผลิตภณัฑช์มุชนบางไทร (103217010542) 211,045.00                 211,045.00               

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6308000002 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 (ศูนย์วิทย์) 281,350.00 - - - - 281,350.00 - 

    - จดัพิธีวางพานพุม่สกัการะพระบรมรูป พระบดิาแหง่วทิยาศาสตรไ์ทย และพิธีมอบรางวลั (103215010142) 51,500.00                   51,500.00                  

    - การประกวด แข่งขนัทางวทิยาศาสตร ์(103215010242) 99,850.00                   99,850.00                  

    - จดัพิมพว์ารสารงานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์(103215010342) 80,000.00                   80,000.00                  

    - จดันิทรรศการทางวชิาการของคณะและสาขาวชิา (103215010442) 50,000.00                   50,000.00                  

6308000016 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 718,650.00 - - - - 718,650.00 - 

    - ด าเนินการซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาครุภณัฑแ์ละจา้งเหมาบรกิาร (103215020142) 255,150.00                 255,150.00               

    - จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร ์ วสัดกุารวจิยั และวสัดกุารศกึษา (103215020242) 303,500.00                 303,500.00               

    - การอบรมวชิาการและอบรมการใชเ้ครื่องมือทางวทิยาศาสตร ์(103215020342) 160,000.00                 160,000.00               

6308000023 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 480,000.00 - - - - 480,000.00 - 

    - การจดัการพืน้ทีส่ีเขียวในโรงเรยีนอยา่งยั่งยืน (103211040142) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพจากผลผลิตทางการเกษตร (103211040242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - รกัเรยีน รกัวทิย ์สนกุคิดกบัการทดลองวทิยาศาสตรแ์ละฟิสิกสอ์ยา่งง่าย (103211040342) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน าระบบควบคมุอตัโนมตัิมาใชใ้นภาคการเกษตรและชีวติประจ าวนั (103211040442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมนวตักรรมปุ๋ ยอินทรยีค์ณุภาพสงู (103211040542) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การบรูณาการการเรยีนการสอน การวจิยัเพ่ือส่งเสรมิการเรยีนชีววทิยาระดบัมธัยมศกึษา (103211040642) 30,000.00                   30,000.00                  

    - จดุประกายความคิดนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย (103211040742) 30,000.00                   30,000.00                  

    - จดัการเรยีนรูส้ะเต็มศกึษาระดบัมธัยมศกึษา (103211040842) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาระบบการสั่งการระบบไฟฟา้ผ่านสมารท์โฟน (103211040942) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การพฒันาการคิดเชิงค  านวณของนกัเรยีนในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาตามแนวทางฑตูสะเต็ม (103211041042) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การบรูณาการการเรยีนการสอน การวจิยั : เทคนิคการทดแทนดว้ยแปง้ขา้วมีสีในผลิตภณัฑอ์าหารสูก่ลุม่วสิาหกิจชมุชนในอ าเภอบางบาล จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา (103211041142)
30,000.00                   30,000.00                  

    - การอบรมท ายาหมอ่งสมนุไพรจากสมนุไพรใกลต้วั (103211041242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - โครงการอบรมลดรายจา่ย เพ่ิมรายไดเ้กษตรกรไทย ดว้ยนวตักรรมปุ๋ ยสั่งตดั สูก่ารท าการเกษตรอยา่งยั่งยืน (103211041342) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการการบรูณาการจดัการเรยีนการสอนดว้ยแอพพลิเคลชั่นเพ่ือการสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศส าหรบัผูส้งูอาย ุ(103211041442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการการบรูณาการชมุชนปลอดขยะ (Zero Waste) (103211041542) 30,000.00                   30,000.00                  

    - โครงการอบรมบอรด์อิเล็กทรอนิกสเ์ขียนโปรแกรมเพ่ือการศกึษา (103211041642) 30,000.00                   30,000.00                  
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6308000026 Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00 - 

    - ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ก่ียวกบั มาตรฐานผลิตภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัผลิตภณัฑข์องแตล่ะชมุชน (103217040142) 65,700.00                   65,700.00                  

    - การพฒันากระบวนการผลิตผลิตภณัฑใ์นชมุชนเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์(103217040242) 890,600.00                 890,600.00               

    - การส่งเสรมิการจ าหน่ายในชอ่งทางตา่ง ๆ (103217040342) 43,700.00                   43,700.00                  

6308000027 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 650,000.00 - - - - 650,000.00 - 

    - ศกึษาขอ้มลูเชิงพืน้ทีเ่พ่ือรบัฟังความตอ้งการและความคิดเห็นของครวัเรอืน ผูน้  าชมุชน กลุม่สมัมาชีพ (103202040142) 50,000.00                   50,000.00                  

    - กิจกรรมสรา้งเสรมิศกัยภาพชมุชนในพืน้ที ่(103202040242) 525,000.00                 525,000.00               

    - การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ (103202040342) 50,000.00                   50,000.00                  

    - การคืนขอ้มลูใหพื้น้ที ่(เปิดเวท)ี (103202040442) 25,000.00                   25,000.00                  

6308000028 พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพ่ือความย่ังยืนของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 800,000.00 - - - - 800,000.00 - 

    - ศกึษาขอ้มลูเชิงพืน้ทีเ่พ่ือรบัฟังความคิดเห็นของผูน้  าชมุชน กลุม่สมัมาชีพ และวสิากิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัอ่างทอง เพ่ือน า

องคค์วามรูม้าใชป้ระยกุตใ์ชก้บัโครงการ (103217050142)
36,200.00                   36,200.00                  

    - พฒันาสตูรผลิตภณัฑอ์าหารอตัลกัษณข์องชมุชนแตล่ะพืน้ที ่โดยการมีส่วนรว่มของกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และ

จงัหวดัอ่างทอง (103217050242)
301,600.00                 301,600.00               

    - การเพ่ิมศกัยภาพกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัอ่างทอง ในการแปรรูปอาหารใหผ้ลิตภณัฑอ์ตัลกัษณข์อง

ชมุชนมีอายกุารเก็บรกัษาทีย่าวนานขึน้ (103217050342)
107,200.00                 107,200.00               

    - พฒันาบรรจภุณัฑอ์าหารทีเ่กิดจากภมิูปัญญาของชมุชน โดยการมีส่วนรว่มของกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และ

จงัหวดัอ่างทอง (103217050442)
100,000.00                 100,000.00               

    - พฒันาศกัยภาพดา้นการสื่อสารการตลาด และการประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑอ์าหารอตัลกัษณข์องชมุชน โดยการมีส่วนรว่มของกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจ

ชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัอ่างทอง (103217050542)
100,000.00                 100,000.00               

    - ยกระดบัผลิตภณัฑอ์าหารอตัลกัษณข์องชมุชนตามหลกัการผลิตทีด่ี (GMP) เพ่ือขอรบัการรบัรองคณุภาพอาหาร และขึน้ทะเบยีนสินคา้ OTOP ประเภท

อาหาร (103217050642)
60,000.00                   60,000.00                  

    - พฒันา และจดัการรูปแบบชอ่งทางตลาดในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดั

อ่างทอง (103217050742)
60,000.00                   60,000.00                  

    - พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการในการเผยแพรอ่งคค์วามรูจ้ากโครงการสูส่งัคม และชมุชน ตลอดจนผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือน าองคค์วามรูท้ีไ่ดท้ัง้หมดจาก

โครงการไปตอ่ยอด และประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุอยา่งยั่งยืนแก่พืน้ที ่(103217050842)
35,000.00                   35,000.00                  

6308000029 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 479,800.00 - - - - 479,800.00 - 

    - พฒันาศกัยภาพครู นกัเรยีน และบคุลากรทางการศกึษาตามแนวทางสะเต็มศกึษา (103205020142) 304,800.00                 304,800.00               

    - การพฒันาศกัยภาพผูส้อนวทิยาศาสตรโ์ดยใชส้ื่อการสอนวทิยาศาสตร ์(103205020242) 175,000.00                 175,000.00               

6308000030 โรงเรียนรักวิทย์ 663,000.00 - - - - 663,000.00 - 

    - การเตรยีมความพรอ้ม (103205030142) 60,000.00                   60,000.00                  

    - คา่ยรกัวทิยส์นกุคิดกบัฟิสิกสแ์ละดาราศาสตร ์ARU ตามแบบการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ (103205030242) 227,000.00                 227,000.00               

    - การจดักิจกรรมเสรมิทกัษะส่งเสรมิการสอนคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีน (103205030342) 50,000.00                   50,000.00                  

    - การจดักิจกรรมเสรมิทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละปฏิบตัิการวทิยาศาสตร ์(103205030442) 50,000.00                   50,000.00                  

    - การเป็นพ่ีเลีย้งและทีป่รกึษาทางวชิาการวชิาคณิตศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (103205030542) 276,000.00                 276,000.00               

6308000034 การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน : ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
555,000.00 - - - - 555,000.00 - 
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    - ศกึษาขอ้มลูเชิงพืน้ทีเ่พ่ือรบัฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพืน้ทีช่มุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ “ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา (103217090142)
16,000.00                   16,000.00                  

    - พฒันาอาชีพเกษตรกรตน้แบบ และการบรหิารจดัการเกษตรนิเวศนอ์ยา่งมีส่วนรว่มกบัชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ “ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอ

บางประอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103217090242)
78,400.00                   78,400.00                  

    - พฒันา และเพ่ิมศกัยภาพเกษตรกรตน้แบบในการเพาะปลกูพืชอินทรยีส์  าหรบัการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งมีส่วนรว่มกบัชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ 

“ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103217090342)
78,400.00                   78,400.00                  

    - ส่งเสรมิ และพฒันาผลิตภณัฑ ์OTOP ประเภทอาหารจากบวัแดง (4 ต ารบั) และบรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นอตัลกัษณข์องพืน้ที ่(4 รูปแบบ) โดยการมีส่วนรว่มกบั

ชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ “ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103217090442)
286,800.00                 286,800.00               

    - เสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการตลาดส าหรบัผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภณัฑอ์าหารจากบวัแดง และการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งมีส่วนรว่มกบัชมุชน

ทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ “ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103217090542)
48,400.00                   48,400.00                  

    - พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการในการเผยแพรอ่งคค์วามรูข้องเกษตรกรตน้แบบ ตลอดจนผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือน าองคค์วามรูท้ีไ่ดท้ัง้หมดจากโครงการไป

ตอ่ยอด และประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุอยา่งยั่งยืนแก่พืน้ที ่(การคืนขอ้มลูกลบัสูช่มุชน) (103217090642)
47,000.00                   47,000.00                  

6308000035 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000.00 - - - - 300,000.00 - 

    - ประชมุรว่มกนัของชมุชน และผูบ้รกิารวชิาการ เพ่ือน าเสนอโครงการและรบัฟังความคิดเห็นของกลุม่ขนมไทยบา้นโรงววั (103217060142) 6,900.00                     6,900.00                    

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาผลิตภณัฑ ์  ชมุชน 2 ผลิตภณัฑ ์ใหก้บัสมาชิกกลุม่ขนมไทยบา้นโรงววั (103217060242) 86,300.00                   86,300.00                  

    - พฒันาผลิตภณัฑช์มุชน 2 ผลิตภณัฑ ์และขึน้ทะเบยีน OTOP ของกลุม่ขนมไทยบา้น  โรงววั (103217060342) 90,800.00                   90,800.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาบรรจภุณัฑแ์ละเพ่ิมชอ่งทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์การขายสินคา้ออนไลน ์การจดัการการเงินและการท าบญัชีบนเวบ็ไซต ์

(103217060442)
109,100.00                 109,100.00               

    - ประชมุ วเิคราะหผ์ล และประเมินผลการด าเนินงานรว่มกบัชมุชน (103217060542) 6,900.00                     6,900.00                    

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6315000010 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน) 2,600,000.00 - - - - 2,600,000.00 - 

    - . คา่บ ารุงรกัษาลิฟตโ์ดยสาร (103213010142) 29,960.00                   29,960.00                  

    - คา่บ ารุงรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ (103213010242) 250,000.00                 250,000.00               

    - คา่บรกิารหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ภาษาองักฤษ (103213010342) 340,000.00                 340,000.00               

    - คา่บรกิารหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ภาษาไทย (103213010442) 400,000.00                 400,000.00               

    - หนงัสือต  าราวชิาการ (103213010542) 1,200,000.00              1,200,000.00            

    - วสัด ุ(103213010642) 380,040.00                 380,040.00               

6315000011 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00 - 

    - คา่บ ารุงรกัษาเครื่องส  ารองไฟ (103214010142) 99,510.00                   99,510.00                  

    - คา่บ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟา้ (103214010242) 22,684.00                   22,684.00                  

    - คา่บ ารุงรกัษาระบบดบัเพลิงหอ้ง Server (103214010342) 43,816.50                   43,816.50                  

    - คา่บ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศแบบควบคมุอณุหภมิูและความชืน้ (103214010442) 147,000.00                 147,000.00               

    - บ ารุงรกัษาระบบบรหิารการศกึษา (103214010542) 235,400.00                 235,400.00               

    - จดัตัง้ศนูยอ์บรมและจดัสอบทกัษะดิจิทลัมาตรฐานสากล ICDL (103214010642) 257,000.00                 257,000.00               

    - คา่ลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft campus (103214010742) 642,000.00                 642,000.00               

    - คา่บรกิาร Cloud Service (103214010842) 73,120.00                   73,120.00                  

    - คา่บ ารุงรกัษา domain name aru.ac.th 1 ช่ือ (103214010942) 856.00                        856.00                       
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    - คา่ซอ่มบ ารุงครุภณัฑแ์ละอาคารสถานที ่(103214011042) 600,000.00                 600,000.00               

    - วสัด ุ(103214011142) 878,613.50                 878,613.50               

6315000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 384,000.00 - - - - 384,000.00 - 

    - เสรมิสรา้งและพฒันาคณุภาพชีวติในชมุชนทอ้งถ่ินและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก 20 ครวัเรอืน (สวท.) (103202060142) 384,000.00                 384,000.00               

6315000017 พัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 2,500,000.00 - - - - 2,500,000.00 - 

    - ส่งบคุลากรศกึษาดงูาน (103203010142) 4,960.00                     4,960.00                    

    - ส่งบคุลากรเขา้รบัการฝึกอบรม (103203010242) 110,000.00                 110,000.00               

    - จดัอบรมวธีิการจดัเก็บขอ้มลู/คียข์อ้มลูส  าหรบัหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ (103203010342) 14,600.00                   14,600.00                  

    - คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการโครงการจดัท าฐานขอ้มลู (103203010442) 434,140.00                 434,140.00               

    - จดัเก็บขอ้มลู จ  านวน 88 ต าบล ตามหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ (103203010542) 1,320,000.00              1,320,000.00            

    - คา่จา้งผูใ้หข้อ้มลู (103203010642) 8,800.00                     8,800.00                    

    - คา่จา้งเหมาคียข์อ้มลู (103203010742) 440,000.00                 440,000.00               

    - คา่จา้งเหมาวเิคราะหข์อ้มลู (103203010842) 20,000.00                   20,000.00                  

    - คา่จา้งเหมาพิมพข์อ้มลู (103203010942) 6,000.00                     6,000.00                    

    - คา่จา้งเหมาท ารูปเล่ม (103203011042) 30,000.00                   30,000.00                  

    - คา่คืนขอ้มลู (103203011142) 111,000.00                 111,000.00               

    - คา่จา้งท าเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (103203011242) 500.00                        500.00                       

สถาบันวิจัยและพัฒนา

6316000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1,016,000.00 - - - - 1,016,000.00 - 

    - โครงการบรหิารจดัการ โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก  กิจกรรม (5) การขบัเคลื่อนโครงการพฒันาคณุภาพชีวติ

และยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก (103202070142)
100,000.00                 100,000.00               

    - โครงการบรหิารจดัการ โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก กิจกรรม (1) การสรา้งและพฒันาระบบฐานขอ้มลู

โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก (103202070242)
39,000.00                   39,000.00                  

    - โครงการบรหิารจดัการ โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก กิจกรรม (6) การประชมุติดตามการด าเนินงานโครงการ

พฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก (103202070342)
46,200.00                   46,200.00                  

    - โครงการบรหิารจดัการ โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก กิจกรรม (4) วเิคราะหข์อ้มลู (103202070442) 55,000.00                   55,000.00                  

    - โครงการบรหิารจดัการ โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก กิจกรรม (9) การถอดบทเรยีน (103202070542) 166,300.00                 166,300.00               

    - โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก (สถาบนัวจิยัและพฒันา) กิจกรรม (3) ส ารวจและเก็บขอ้มลูพืน้ฐานครวัเรอืน

ปัญหาและความตอ้งการ (103202070642)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก (สถาบนัวจิยัและพฒันา)  กิจกรรม (7) พฒันาและส่งเสรมิคณุภาพชีวติของคนใน

ชมุชน (103202070742)
500,000.00                 500,000.00               

    - โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก (สถาบนัวจิยัและพฒันา)   กิจกรรม (8) ติดตามผลการด าเนินงาน 

(103202070842)
15,000.00                   15,000.00                  

    - โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก (สถาบนัวจิยัและพฒันา) กิจกรรม (10) การคืนขอ้มลู (103202070942) 25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการบรหิารจดัการ โครงการพฒันาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนฐานราก กิจกรรม (2) การสรา้งเครื่องมือ (103202071042) 19,500.00                   19,500.00                  

6316000021 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พ้ืนท่ีเป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง )750,000.00 - - - - 750,000.00 - 
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    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่1 อบรมขัน้ตอนการจดัตัง้กลุม่และบรหิารจดัการกลุม่จกัสาน ชมุชนชา้งสาน สูค่วามยั่งยืน (103217070142)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่2 การควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑเ์ครื่องจกัสารจากผักตบชวา (103217070242)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่3 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑเ์ครื่องจกัสาน (หมวก) ใหต้รงความตอ้งการของผูบ้รโิภค (103217070342)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง  

กิจกรรมที ่4 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑเ์ครื่องจกัสาน (ตะกรา้) ใหต้รงความตอ้งการของผูบ้รโิภค (103217070442)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่5 อบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งตราผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา (103217070542)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่ 6 อบรมเชิงปฏิบตัิการการออกแบบบรรจภุณัฑ ์(103217070642)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่ 7 การจดัท าบญัชีกลุม่วสิาหกิจชมุชน (103217070742)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่ 8 อบรมแนวทางการบรหิารจดัการวสิาหกิจชมุชนเครื่องจกัสานชมุชนชา้งสานใหย้ั่งยืน (103217070842)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่ 9 อบรมหลกัการผลิตผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มเพ่ือการสรา้งผลิตภณัฑท์ีท่รงคณุคา่ (103217070942)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานจากผักตบชวา ชมุชนชา้งสาน ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

กิจกรรมที ่10 อบรมการท าการตลาดออนไลดก์บัผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชนชา้งสาน (103217071042)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่1 อบรมขัน้ตอนการจดัตัง้กลุม่และบรหิารจดัการกลุม่จกัสานวสิาหกิจชมุชนหม ู8 บา้นคลองทรายสูค่วามยั่งยืน (103217071142)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่2 การควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑเ์ครื่องจกัสารจากวสัดธุรรมชาติ (103217071242)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่3  การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑเ์ครื่องจกัสาน (หมวก) ใหต้รงความตอ้งการของผูบ้รโิภค (103217071342)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่4 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑเ์ครื่องจกัสาน (ตะกรา้) ใหต้รงความตอ้งการของผูบ้รโิภค (103217071442)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่5 อบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งตราผลิตภณัฑจ์กัสานจากวสัดธุรรมชาติ ชมุชนหมู8่ คลองจิก (103217071542)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่6  อบรมเชิงปฏิบตัิการการออกแบบบรรจภุณัฑ ์(103217071642)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่7 การจดัท าบญัชีกลุม่วสิาหกิจชมุชน (103217071742)
25,000.00                   25,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่8 อบรมแนวทางการบรหิารจดัการวสิาหกิจชมุชนเครื่องจกัสานชมุชนหมู ่8 ใหป้ระสบความส าเรจ็ (103217071842)
50,000.00                   50,000.00                  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่9 อบรมหลกัการผลิตผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มเพ่ือการสรา้งผลิตภณัฑท์ีท่รงคณุคา่ (103217071942)
50,000.00                   50,000.00                  

    - โครงการพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ิน  ยกระดบัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชน หมู ่8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมที ่10 อบรมการท าการตลาดออนไลนก์บัผลิตภณัฑจ์กัสานชมุชนหมู ่8 (103217072042)
25,000.00                   25,000.00                  

6316000016 ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 820,000.00 - - - - 820,000.00 - 

    - การส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายใุนชมุชนเพ่ือเพ่ิมคณุคา่ชีวติยามชรา (จ านวน 10 ต าบล) (103201020142) 220,000.00                 220,000.00               

    - ธรรมะอารมณด์ีส  าหรบัผูส้งูอายใุนชมุชน (จ านวน 10 ต าบล) (103201020242) 200,000.00                 200,000.00               

    - นนัทนาการส าหรบัผูส้งูอาย ุ“ครืน้เครงวนัละนิด เพ่ือสขุภาพจิตทีด่ีของผูส้งูอาย”ุ (จ านวน 10 ต าบล) (103201020342) 200,000.00                 200,000.00               

    - การส่งเสรมิโรงเรยีนผูส้งูอายดุา้นภาษาองักฤษ (English for fun) (จ านวน 10 ต าบล) (103201020442) 200,000.00                 200,000.00               

6316000018 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 100,000.00 - - - - 100,000.00 - 

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาของชมุชนทอ้งถ่ิน ดา้นการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนหรอืนวตักรรมทางการศกึษา (จ.

พระนครศรอียธุยา) (103205040142)
50,000.00                   50,000.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาของชมุชนทอ้งถ่ิน ดา้นการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนหรอืนวตักรรมทางการศกึษา (จ.อ่างทอง)

 (103205040242)
50,000.00                   50,000.00                  

สถาบันอยุธยาศึกษา

6317000008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 358,550.00 - - - - 358,550.00 - 

    - 1.	กิจกรรมการศกึษา รวบรวม ขอ้มลูดา้นวฒันธรรม เอกลกัษณ ์อตัลกัษณ ์และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน (103217080142) 36,000.00                   36,000.00                  

    - 2.	กิจกรรมคดัเลือกกลุม่เปา้หมายจากผูป้ระกอบการทีมี่ศกัยภาพเขา้รว่มกิจกรรมและ มีศกัยภาพทางการผลิตและมีความพรอ้มในการพฒันาเชิงตลาด 

(103217080242)
27,000.00                   27,000.00                  

    - กิจกรรมจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการแก่ผูป้ระกอบการ (103217080342) 155,550.00                 155,550.00               

    - กิจกรรมอบรมใหค้วามรูใ้นการน าผลิตภณัฑไ์ปจดัจ าหน่ายและศกึษาดงูาน (103217080442) 140,000.00                 140,000.00               

ศูนย์การศึกษานานาชาติ

6320000002 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4,312,000.00 - - - - 4,312,000.00 - 

    - จา้งเหมาด าเนินการจดัสอบ Placement test (103210010142) 400,000.00                 400,000.00               

    - อบรมเตรยีมความพรอ้มภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษา ครัง้ที ่1 (103210010242) 204,000.00                 204,000.00               

    - อบรมเตรยีมความพรอ้มภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษา ครัง้ที ่2 (103210010342) 204,000.00                 204,000.00               

    - อบรม Tutor TOEFL ITP ครัง้ที ่1 (103210010442) 332,000.00                 332,000.00               

    - กิจกรรมจา้งเหมาจดัสอบ Tutor TOEFL ITP ครัง้ที ่1 (103210010542) 400,000.00                 400,000.00               

    - กิจกรรมจา้งเหมา English Day (103210010642) 400,000.00                 400,000.00               

    - อบรมเตรยีมความพรอ้มภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษา ครัง้ที ่3 (103210010742) 204,000.00                 204,000.00               

    - อบรมเตรยีมความพรอ้มภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษา ครัง้ที ่4 (103210010842) 204,000.00                 204,000.00               

    - กิจกรรมอบรม Tutor TOEFL  ITP ครัง้ที ่2 (103210010942) 332,000.00                 332,000.00               

    - กิจกรรมจา้งเหมาจดัสอบ Tutor TOEFL ITP ครัง้ที ่2 (103210011042) 400,000.00                 400,000.00               

    - กิจกรรมจา้งเหมา English Day (103210011142) 400,000.00                 400,000.00               

    - อบรมภาษาองักฤษ ระดบั B2 (103210011242) 332,000.00                 332,000.00               

    - กิจกรรมจดัสอบวดัระดบั B2 (103210011342) 100,000.00                 100,000.00               
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

    - 14.กิจกรรมอบรมและสอบวดัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ ระดบั B1 ใหก้บันกัศกึษาชัน้ ปีที ่4 และปีที ่5 (103210011442) 400,000.00                 400,000.00               

 แผนงานยุทธศาสตรสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 6,745,500.00          -                   -                 -                 -                   6,745,500.00         -                   

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6,745,500.00          -                   -                 -                 -                   6,745,500.00         -                   

กิจกรรม <27262> การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 609,600.00            -                   -                 -                 -                   609,600.00           -                   

6302000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 609,600.00 - - - - 609,600.00 - 

    - กิจกรรมที ่1 งบเงินอดุหนนุการจดัการเรยีนการสอน (103101010142) 366,400.00                 366,400.00               

    - กิจกรรมที ่2 สนบัสนนุการจดัการศกึษาโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย (103101010244) 43,000.00                   43,000.00                  

    - กิจกรรมที ่3 สนบัสนนุการจดัการศกึษาโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย (103101010344) 43,100.00                   43,100.00                  

    - กิจกรรมที ่2 กิจกรรมสนบัสนนุการจดัการศกึษาโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย (103101010444) 64,500.00                   64,500.00                  

    - กิจกรรมที ่2 กิจกรรมสนบัสนนุการจดัการศกึษาโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย (103101010544) 92,600.00                   92,600.00                  

โรงเรียนประถมสาธิต 1,669,900.00          -                   -                 -                 -                   1,669,900.00         -                   

6303000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) 1,669,900.00 - - - - 1,669,900.00 - 

    - กิจกรรมที ่1  การจดัการเรยีนการสอน (103101020142) 827,500.00                 827,500.00               

    - กิจกรรมที ่2 คา่หนงัสือเรยีน เรยีนฟร ี15 ปี อยา่งมีคณุภาพ (103101020244) 305,200.00                 305,200.00               

    - กิจกรรมที ่3 คา่อปุกรณก์ารเรยีน เรยีนฟร ี15 ปี อยา่งมีคณุภาพ (103101020344) 169,800.00                 169,800.00               

    - กิจกรรมที ่4 คา่เครื่องแบบนกัเรยีน เรยีนฟร ี15 ปี อยา่งมีคณุภาพ (103101020444) 158,400.00                 158,400.00               

    - กิจกรรมที ่5 คา่กิจกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน เรยีนฟร ี15 ปี อยา่งมีคณุภาพ (103101020544) 209,000.00                 209,000.00               

โรงเรียนสาธิตมัธยม 4,466,000.00          -                   -                 -                 -                   4,466,000.00         -                   

6304000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4,466,000.00 - - - - 4,466,000.00 - 

    - กิจกรรมที ่1 การจดัการเรยีนการสอน (103101030142) 1,527,200.00              1,527,200.00            

    - กิจกรรมที ่2 คา่ตอบแทนจา้งสอนอาจารยพิ์เศษ (103101030242) 958,000.00                 958,000.00               

    - กิจกรรมที ่3 คา่อกุรณก์ารเรยีน นโยบายเรยีนฟร ี15 ปี อยา่งมีคณุภาพ (103101030344) 299,300.00                 299,300.00               

    - กิจกรรมที ่4 คา่เครื่องแบบนกัเรยีน  นโยบายเรยีนฟร ี15 ปี อยา่งมีคณุภาพ (103101030444) 334,800.00                 334,800.00               

    - กิจกรรมที ่5 คา่หนงัสือเรยีน นโยบายเรยีนฟร ี15 ปี อยา่งมีคณุภาพ (103101030544) 723,300.00                 723,300.00               

    - กิจกรรมที ่6 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน นโยบายเรยีนฟร ี15 ปี อยา่งมีคณุภาพ (103101030644) 623,400.00                 623,400.00               

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 997,400.00            -                   -                 -                 -                   997,400.00           -                   

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 997,400.00            -                   -                 -                 -                   997,400.00           -                   

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 997,400.00            -                   -                 -                 -                   997,400.00           -                   

5. งบรายจ่ายอ่ืน

คณะวิทยาการจัดการ 997,400.00            -                   -                 -                 -                   997,400.00           -                   

6307000021 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนน าเท่ียวประจ าท้องถ่ิน 690,600.00 - - - - 690,600.00 - 

    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพเยาวชนน าเทีย่วประจ าทอ้งถ่ิน (106101010142) 690,600.00                 690,600.00               

6307000022 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียวและบริการ (ผู้ให้บริการรถตุ๊กๆ) 306,800.00 - - - - 306,800.00 - 
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

    - กิจกรรมอบรมภาษาองักฤษเชิงปฏิบตัิการเพ่ือการสื่อสารส  าหรบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่วและบรกิาร (106101020142) 306,800.00                 306,800.00               
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หน่วย : บาท

ค่า ต-ช-ว สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

397,113,100 71,757,400 67,926,860 8,840,100 71,792,900 176,795,840 - 

งบประมาณแผ่นดิน 397,113,100 71,757,400 9,939,900 - 8,840,100 71,792,900 234,782,800 - 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2,225,440 - - - - - 2,225,440 - 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2,225,440 - - - - 2,225,440 - 

คณะครุศาสตร์ 16,458,155 - - - - - 16,458,155 - 

คณะครุศาสตร์ 8,552,655 - - - - 8,552,655 - 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 609,600 - - - - 609,600 - 

โรงเรียนประถมสาธิต 1,669,900 - - - - 1,669,900 - 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 4,466,000 - - - - 4,466,000 - 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1,160,000 - - - - 1,160,000 - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,555,165 - - - 335,000 - 5,220,165 - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,555,165 - - 335,000 - 5,220,165 - 

คณะวิทยาการจัดการ 4,722,270 - - - - - 4,722,270 - 

คณะวิทยาการจัดการ 4,722,270 - - - - 4,722,270 - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,589,200 - - - 2,561,400 - 8,027,800 - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,589,200 - - 2,561,400 - 8,027,800 - 

ส านักงานอธิการบดี 333,670,720 71,757,400 9,939,900 - 1,450,000 69,000,000 181,523,420 - 

ส านักงานอธิการบดี 200,000 - - - - 200,000 - 

กองกลาง 330,929,900 71,757,400 9,939,900 1,450,000 69,000,000 178,782,600 - 

งบบุคลากรหน่วยงาน

***รวมท้ังส้ิน***

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน)

จ าแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ
งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
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หน่วย : บาท

ค่า ต-ช-ว สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง
งบบุคลากรหน่วยงาน

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน)

จ าแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ
งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

กองนโยบายและแผน 1,846,940 - - - - 1,846,940 - 

กองบริการการศึกษา 346,940 - - - - 346,940 - 

กองพัฒนานักศึกษา 346,940 - - - - 346,940 - 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,447,800 - - - 4,170,900 2,792,900 8,484,000 - 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,447,800 - - 4,170,900 2,792,900 8,484,000 - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,686,000 - - - - - 2,686,000 - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,686,000 - - - - 2,686,000 - 

สถาบันอยุธยาศึกษา 1,446,350 - - - 322,800 - 1,123,550 - 

สถาบันอยุธยาศึกษา 1,446,350 - - 322,800 - 1,123,550 - 

ศูนย์การศึกษานานาชาติ 4,312,000 - - - - - 4,312,000 - 

ศูนย์การศึกษานานาชาติ 4,312,000 - - - - 4,312,000 - 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     

    รหัสโครงการ 6300000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
          ชื่อโครงการ  63108 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน) สงป., 
    KPI : BB 402 ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้

มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ์) สงป.,  
    KPI : BB 403 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ ไม่ต่ำกว่า 
(2,000 คน) สงป.,  

    KPI : BB 404 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) สงป.,  
   KPI : BB 405 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคี

เครือข่าย ผู้นำชุมชน และประชาชน อย่างน้อย (20 โครงการ/กิจกรรม) สงป.,  
   KPI : BB 406 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 85) สงป,  
   KPI : BB 407 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไข

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ (200ครัวเรือน) สงป., KPI : BB 408 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 60) สงป.,  

 KPI : BB 409 ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายท 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ คือ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิง
พ้ืนที่ (Area Based) และเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดแห่งศาสตร์พระราชา 
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังได้นำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งด้วย  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการ
ดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 3 ชุมชน  
 1) บ้านพยอม หมู่ที่ 1 พยอม วังน้อย  
 2)  บ้านลำไทร หมู่ที่ 7 ลำไทร วังน้อย  
 3) บ้านคลองทราย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5   คลองจิก บางปะอิน 
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    จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 ชุมชน  
 1) บ้านอบทม หมู่ที่ 5 - 9 ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ 
 2) บ้านลาว   หมู่ที่ 1 เทวราช ไชโย 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1) ลงพื้นที่ประชาคม สำรวจความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 พ้ืนที่ 
 2) สรุปผลการลงพ้ืนที่ประชาคม (ดำเนินการแล้วในปี 2561)  
 3) ประสาน/วางแผนการดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วในปี 2561) 
 4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้   
  - ด้านการพัฒนาท้องถิ่น   
           - ด้านการผลิตและพัฒนาครู    
           - ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
           - ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,225,440.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชน 5 
   2. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ 

ครัวเรือน 200 

   3. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 
   4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน 2,000 
   5. จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลไม่น้อยกว่า... ของจำนวนตำบลในจังหวัดที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษา 

ร้อยละ 30 

   6. จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตร
ของคณะกรรมการ  การศึกษา ข้ันพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า 

เรื่อง 5 

เชิงคุณภาพ    
   1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่
สูงข้ึน 

ผลิตภัณฑ์ 5 

   2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
   3. บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ร้อยละ 20 
   4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
   5. ระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินได้ ไม่น้อยกว่า... ของจำนวน
ตำบลที่ได้เข้าไปพัฒ 

ร้อยละ 15 

   6. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 80 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

07
01

01
44

 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่าย
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 2225440 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2225440 
บาท 

2,225,440.00 0.00 0.00 2,225,440.00 0.00 

รวม 2,225,440.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 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) 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชน 5.00 5.00 5.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู   รหัสโครงการ 6301000007 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63314 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 310 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0306, 3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้เผยแพร่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่ จะใช้ เป็นกรอบในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาโดยมีเป้าหมาย 17 ข้อ เป้าหมายหนึ่งที่สำคัญ คือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ
นวัตกรรม ที่อยู่ในวาระการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ทักษะชีวิตและทักษะด้านการเรียนรู้ 
ศิลปะ และกีฬาเพ่ือสุขภาพ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของ
นักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และต้องการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมได้ จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาทักษะที่จำเป็นดังกล่าว 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตด้านศิลปะและกีฬาของนักศึกษาครู 
 2) เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและแนวทางในการให้คำปรึกษาสำหรับครู 
 3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 
 2.อาจารย์และบุคลากร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ให้กับนักศึกษา    ทั้งในห้องเรียน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 30/06/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 278,050.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาครูได้รับการพัฒนา คน 600 
   2. คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาสามารถนำศิลปะและกีฬาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 85 
   2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและแนวทางในการให้คำปรึกษาสำหรับครู ร้อยละ 85 
   3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบสื่ออย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 
   4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส2 ร้อยละ 100 
   2. ไตรมาส3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

08
01

01
42

 

1. สุนทรียะศิลปะและ
กีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับครู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 - 
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,200 
บาท 

115,200.00 0.00 0.00 115,200.00 0.00 

10
12

08
01

02
42

 

2. ทักษะชีวิตและการให้
คำปรึกษาเรื่องเพศสำหรับ
ครู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 69,600 บาท 

69,600.00 0.00 0.00 69,600.00 0.00 

10
12

08
01

03
42

 

3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบสื่อและ
นวัตกรรม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 68,950 บาท 

68,950.00 0.00 0.00 68,950.00 0.00 

10
12

08
01

04
42

 

4. การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการประกัน
คุณภาพสำหรับนักศึกษา
ครู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563-
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 24,300 บาท 

24,300.00 0.00 24,300.00 0.00 0.00 

รวม 278,050.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. สุนทรียะศิลปะและกีฬาเพื่อสุขภาพ
สำหรับครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคน
เข้าร่วม 

คน 0 0 330 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและ
กีฬาเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 0 0 85 0 

2. ทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาเรื่อง
เพศสำหรับครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

330 0 0 330 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจด้านเพศศึกษา
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 0 0 85 0 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบสื่อและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 805 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ออกแบบสื่ออย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 0 0 85 0 

4. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 250 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาครู
มีความรู้ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา     

    รหัสโครงการ 6301000009 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (ข้อเสนอของ

กรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในคณะครุศาสตร์เป็นการนำ
ความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือ
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ถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของโครงการจัดการความรู้KM เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในคระครุศาสตร์  โครงการการจัดการความรู้เพ่ือ
การเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ
จากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และ
พัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือการจัดการความรู้ KM เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
 4.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในคระครุศาสตร์   
 4.3 เพ่ือการจัดการความรู้เพ่ือการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online  
 4.4 เพ่ือการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการประเมินของคณะ จากผลการประเมิน ปี
การศึกษา 2562 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 84,580.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ องค์ความรู้ 1 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม (ครู/บุคลากร) คน 180 
   3. จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Cha QA Online องค์ความรู้ 1 
   4. ร้อยละของบุคลการที่เข้าร่วมเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการประเมินของคณะ ร้อยละ 15 
เชิงคุณภาพ    

   1. มีผลงานจากการจัดการความรู้ KM และข้อมูลในระบบ Cha QA Online สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์กร 

ร้อยละ 85 

   2. มีผลงานที่เป็นระบบสาระสนเทศ หรือแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จำนวน 1 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาส 2 ร้อยละ 20 
   2. ไตรมาส 3 ร้อยละ 39 
   3. ไตรมาส 4 ร้อยละ 41 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
01

01
42

 

1. โครงการจัดการความรู้ 
KM เพื่อพัฒนาและถ่าย 
ทอดองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ    รายละเอียด :  ค่า
วิทยากร 14,400 บาท ค่าใช้
สอย 10,800 บาท - ค่าอาหาร
ว่าง 90 คน*35บาท            
*4มื้อ = 6,300 บาท - 
ค่าอาหาร 90 คน*50บาท 90 
คน*1มื้อ = 4,500 บาท - ค่า
วัสดุ 9,800 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 35,000 บาท  
 

35,000.00 0.00 16,800.00 18,200.00 0.00 

10
12

03
01

02
42

 

2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในคระครศุาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ค่าวิทยากร 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 4,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 
คน*35บาท            *2มื้อ = 
2,800 บาท 
- ค่าอาหาร 40 
คน*50บาท 
*1มื้อ = 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร 3,600 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 
บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

10
12

03
01

03
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดการความรู้เพื่อ
การเตรียมข้อมูลในระบบ 
Che QA Online 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ    รายละเอียด :  ค่า
วิทยากร 3,600 บาท ค่าใช้
สอย 3,000 บาท - ค่าอาหาร
ว่าง 25 คน*35บาท            
*2มื้อ = 1,750 บาท - 
ค่าอาหาร 25 คน*50บาท *1
มื้อ = 1,250 บาท ค่าวัสดุ 
3,180 บาท ค่าถ่ายเอกสาร 
4,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
14,580 บาท  
 

14,580.00 0.00 0.00 0.00 14,580.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเขียนแผนพัฒนา
คุณภาพ QIP จากผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 
2562 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ค่าวิทยากร 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 
คน*35บาท            *2มื้อ = 
1,750 บาท 
- ค่าอาหาร 25 
คน*50บาท 
*1มื้อ = 1,250 บาท 
ค่าวัสดุ 3,600 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร 9,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวม 84,580.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อ
พัฒนาและถ่าย ทอดองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์
ความรู้ด้านการจัดการความรู้ KM 
เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานจาก
การจัดการความรู้ KM และข้อมูล
ในระบบ Cha QA Online 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์กร 

ร้อยละ 0 85 0 0 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในคระครศุาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 0 180 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานที่
เป็นระบบสาระสนเทศ หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
ความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ 
Che QA Online 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 0 0 25 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานจาก
การจัดการความรู้ KM และข้อมูล
ในระบบ Cha QA Online 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด

ร้อยละ 0 0 0 85 

45



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์กร 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน
แผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 0 0 25 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานที่
เป็นระบบสาระสนเทศ หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 

ร้อยละ 0 0 0 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์     
     รหัสโครงการ 6301000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (ข้อเสนอของ

กรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  นอกจากนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้จัดทำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ซึ่งการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะทำให้การประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ ทำให้องค์กร หน่วยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
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ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์
สามารถสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเสริมสร้าง
เครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ และโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะ
ครุศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพ
และเปน็ที่ยอมรับของสังคม  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานที่และเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ 
 4.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์  
 
6. วิธีการดำเนินงาน การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 180,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จำนวนเครือข่าย เครือข่าย 1 
   2. 2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม คน 150 
   3. 3. จำนวนองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร องค์ประกอบ 6 
   4. 4. จำนวนองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ องค์ประกอบ 5 
เชิงคุณภาพ    

   1. ไตรมาส 1 ร้อยละ 26 
   2. ไตรมาส 2 ร้อยละ 33 
   3. ไตรมาส 3 ร้อยละ 16 
   4. ไตรมาส 4 ร้อยละ 25 
เชิงเวลา   
   1. ผู้ศึกษาดูงาน มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
   2. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
   3. มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะในระดับดี ร้อยละ 3 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
02

01
42

 

1. ศึกษาดูงานนอก
สถานที่และเสริมสร้าง
เครือข่ายงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
- ค่าเช่าเหมารถ 3 คัน* 2 วัน* 
2,500 บาท = 15,000 บาท    
- ค่าที่พัก 15 ห้อง* 1 คืน* 
ห้องละ 1,700 บาท =25,500 
บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน* 
50 บาท* 2 มื้อ =2,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
25 คน* 25 บาท* 4 มื้อ 
=2,500บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45500 
บาท 

45,500.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

03
02

02
42

 

2. การถ่ายทอดความรู้
ด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษากับบุคลากรใน
คณะครุศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ค่าวิทยากร 21,600 บาท 
- - จำนวน 36 
ชม.* 600 บาท 
ค่าใช้สอย 18,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
มื้อละ 35 = 10,850 
- ค่าอาหารกลางวัน  
มื้อละ 50 บาท = 7,150 
-ค่าวัสดุ  18900 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,500 
บาท 

58,500.00 0.00 58,500.00 0.00 0.00 

10
12

03
02

03
42

 

3. การประชุมสัมมนาเพื่อ
การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ    รายละเอียด :  ค่า
วิทยากร  18,000 บาท ค่าใช้
สอย 33,900  บาท - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
มื้อละ 35 = 15,400 - 
ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 100 
บาท = 18,500 ค่าวัสดุ  
24,100 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
76,000 บาท  
 

76,000.00 0.00 0.00 30,000.00 46,000.00 

รวม 180,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
เสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
เครือข่ายงานประกันคุณภาพ 

รายการ 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ศึกษาดูงาน
มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุ
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 70 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ไปใช้ในการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. การประชุมสัมมนาเพื่อการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . จำนวน
องค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรจำนวนองค์ประกอบที่
ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 

งาน 0 0 6 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีคะแนนผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับ
คณะในระดับดี 

ร้อยละ 0 0 3 3 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์    รหัสโครงการ 6301000016 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40),  

                        KPI : S 310 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
                               CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 20) 

              KPI : S 316ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ์ (ระดับ 5) 
              KPI : S 317 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและมีการ 

                                ปรบัปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ (2 ระบบ/กิจกรรม) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
      ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความ
ยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
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ของตลาดแรงงานและนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งสามารถให้บริก าร
วิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนว โน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ทำให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
คณะมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การทำวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทำให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุ
ศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์  จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการ
ก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสายการ
ปฏิบัติงาน  
          2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้บุคลากรพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 
   2. จำนวนบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ สามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนา มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก ร้อยละ 10 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

04
01

01
42

 

1. พัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1ตค62-30 กย 63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าพาหนะ/ ค่าลงทะเบียน/ค่า
บำรุงรถ/ค่าทางด่วน/ค่าเช่ารถ 
ฯลฯ = 180,000 บาท 
ซื้อวัสดุ/ถ่ายเอกสาร =9200 
บาท 
ค่าวิทยากร = 10,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
บาท 

200,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 

รวม 200,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 0.00 10.00 20.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนามีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

ร้อยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    รหัสโครงการ 6301000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63202 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 202 มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เข้าสู่วิชาชีพ (2 ระบบ) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาคร ู
กลยุทธ์ที่  : 0202, 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 
ระบุให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพและมาตรา23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
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ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา การศึกษาเป็นความจำเป็นสำหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทย
ไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงต้องเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา 2545:1-2) คุณภาพทางการ
ศึกษาของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสำคัญที่ต้องพัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของความเป็นครู ทั้งด้าน 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ(skill) และคุณลักษณะของบุคคล(Attributes)ที่ซ่อนอยู่ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอ่ืน และกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกนำมาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนั้น  ๆ(อนันต์ นามทองต้น 2554:66 -67) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดทำโครงการเพื่อ
การผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา บริการวิชาการ ให้เป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูของครูด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียน
การสอน 
 3.เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 
 4.เพื่อเสริมสร้างยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัด
ใกล้เคียง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน พัฒนานักศึกษาครู จัดกิจกรรมพัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรม
บริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานเพ่ือนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา คน 1,000 
   2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา ชั้นป ี 5 
   3. โรงเรียนเครือข่ายได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียน 70 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลงานการวิจยัหรือนวัตกรรมทางด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มข้ึน 

ผลงาน 10 

   2. มีPlatform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเช้าสู่วิชาชีพ 

ระบบ 2 

   3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน1ปี ร้อยละ 80 
   4. ร้อยละบัณฑิตที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถ่ิน ร้อยละ 30 
   5. ร้อยละของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมี
สมรรถนะที่สูงข้ึน 

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 40 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 20 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

01
42

 

1. การพัฒนาทักษะการ
อ่านโดยใช้วรรณกรรม
เป็นสื่อ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 3888 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15488 
บาท 

15,488.00 0.00 15,488.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

02
42

 

2. ค่ายพัฒนาภาษาไทย
เรื่องการอ่านออกเขียนได้
ในโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 3888 บาท 
ค่าวัสดุ 7000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14488 
บาท 

14,488.00 14,488.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

03
42

 

3. เสริมสร้างความรู้ใน
หน่วยงานทางการศึกษาที่
ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
13400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13400 
บาท 

13,400.00 0.00 13,400.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

04
42

 

4. เสริมสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   นิทรรศการแสดง
สินค้าไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 
บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
32

09
01

05
42

 

5. การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 3360 บาท 
ค่าวัสดุ 3040 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 
บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
32

09
01

06
42

 

6. การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 24600 บาท 
ค่าวัสดุ 5400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

09
01

07
42

 

7. การจัดการเรียนรู้ตาม
แนววิทยาการคำนวณ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 12000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

08
42

 

8. ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านพลศึกษา 
นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 16480 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28680 
บาท 

28,680.00 0.00 28,680.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

09
42

 

9. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่งเสริมทักษะและ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 
21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 17400 บาท 
ค่าวัสดุ 14200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46000 
บาท 

46,000.00 0.00 46,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

10
42

 

10. การพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาครู เพื่อการ
เรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาแบบ
บูรณาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 51000 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66800 
บาท 

66,800.00 0.00 66,800.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

11
42

 

11. พัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สำหรับครูประถมศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยการ 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16200 
บาท 

16,200.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 

58



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

12
42

 

12. นวัตกรรมและ
กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้สำหรับ
ครูมืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
32

09
01

13
42

 

13. ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
แหล่งการเรียนรู้ของ
ศาสตร์พระราชา ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร  3600 บาท 
ค่าใช้สอย 10600 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22200 
บาท 

22,200.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

14
42

 

14. เตรียมความพร้อมสู่
การเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 8600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23000 
บาท 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

10
32

09
01

15
42

 

15. ส่งเสริมนักศึกษา
สังคมศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
18000 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28000 
บาท 

28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

16
42

 

16. ศึกษาดูงานนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10980 บาท 
ค่าวัสดุ 1520 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12500 
บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

59



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

17
42

 

17. พัฒนาทักษะสมอง 
EF สำหรับครูปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท 
ค่าใช่สอย 6650 บาท 
ค่าวัสดุ 3500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15550 
บาท 

15,550.00 15,550.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

18
42

 

18. ศึกษาดูงานโรงเรียน
ปฐมวัยที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นเลิศ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2562 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
11460 บาท 
ค่าวัสดุ 1540 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13000 
บาท 

13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 

10
32

09
01

19
42

 

19. การเตรียมความ
พร้อมก่อนเป็นครูปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช่สอย 4800 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13400 
บาท 

13,400.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 

10
32

09
01

20
42

 

20. การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 6300 บาท 
ค่าใช้สอย 67150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70750 
บาท 

70,750.00 70,750.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

21
42

 

21. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
4.0 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/06/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 2000 บาท 
ค่าวัสดุ 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 
บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

60



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

22
42

 

22. การเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สำหรับ
นักศึกษาใหม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 9000 บาท 
ค่าใช้อย 3000 บาท 
ค่าวัสดุ 4000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 
บาท 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 

10
32

09
01

23
42

 

23. การพัฒนาทักษะการ
เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน
กีฬาบาสเกตบอลสำหรับ
ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 
21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 12800 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

24
42

 

24. พัฒนานักศึกษา
การศึกษาพิเศษสู่ครูดี ครู
มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 25200 บาท 
ค่าใช่สอย 58800 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92000 
บาท 

92,000.00 72,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

10
32

09
01

25
42

 

25. การเขียนงานวิจัยเพื่อ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 26400 บาท 
ค่าวัสดุ 24000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64800 
บาท 

64,800.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 

10
32

09
01

26
42

 

26. การส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการและ
นำเสนองานการวิจัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
53200 บาท 
ค่าวัสดุ 4000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57200 
บาท 

57,200.00 0.00 0.00 0.00 57,200.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

27
42

 

27. การสัมมนาทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร
ศึกษาเพื่อพัฒนามุมมอง
การทำวิจัยในชั้นเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
  สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช่สอย 6480 บาท 
ค่าวัสดุ 6200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19880 
บาท 

19,880.00 0.00 19,880.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

28
42

 

28. ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 32680 บาท 
ค่าวุสดุ 7350 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47230 
บาท 

47,230.00 0.00 47,230.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

29
42

 

29. นันทนาการและ
กิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นครูการศึกษาพิเศษมือ
อาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 14400 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30600 
บาท 

30,600.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00 

10
32

09
01

30
42

 

30. ทักษะภาษาและการ
เรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 16800 บาท 
ค่าวัสดุ 10800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42000 
บาท 

42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

31
42

 

31. การพัฒนาทักษะการ
ทำงานอย่างร่วมพลังของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46000 
บาท 

46,000.00 0.00 46,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

32
42

 

32. การจัดสัมมนา
วิชาการภาษาอังกฤษ
สำหรับศตวรรษที่ 21 
เรื่อง ELT in 
Transcultural Society 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 36700 บาท 
ค่าวัสดุ 1700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42000 
บาท 

42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

33
42

 

33. การพัฒนาเครือข่าย
โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 9000 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 37000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 

10
32

09
01

34
42

 

34. ภาวะผู้นำทาง
วิชาการสำหรับครูมือ
อาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
สถานที่ดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58400 
บาท 

58,400.00 0.00 58,400.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

35
42

 

35. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้แนวใหม่สำหรับครู
มืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58400 
บาท 

58,400.00 0.00 0.00 58,400.00 0.00 

10
32

09
01

36
42

 

36. ทักษะการออก
ข้อสอบเพื่อการวัดและ
การประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท 
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58400 
บาท 

58,400.00 0.00 0.00 58,400.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

37
42

 

37. การสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและศาสตร์
พระราชา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 24000 บาท  
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58400 
บาท 

58,400.00 0.00 0.00 0.00 58,400.00 

10
32

09
01

38
42

 

38. พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 42000 บาท 
ค่าวัสดุ 16800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87600 
บาท 

87,600.00 0.00 0.00 0.00 87,600.00 

10
32

09
01

39
42

 

39. เสริมสร้างเครือข่าย
กิจการนักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 59500 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90100 
บาท 

90,100.00 65,500.00 24,600.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

40
42

 

40. การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู
ในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 57600 บาท 
ค่าใช้สอย 84000 บาท 
ค่าวัสดุ 55000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196600 
บาท 

196,600.00 0.00 0.00 0.00 196,600.00 

10
32

09
01

41
42

 

41. เสริมประสบการณ์
เชิงคุณค่า ร่วมใจพัฒนา
กับชุมนุมครูกรุงเก่า 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 72000 บาท 
ค่าวัสดุ 35000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150200 
บาท 

150,200.00 0.00 150,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

42
42

 

42. ติวสอบบรรจุครู
เตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นคร ู
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 57600 บาท 
ค่าใช้สอย 126000 บาท 
ค่าวัสดุ 116000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299600 
บาท 

299,600.00 0.00 0.00 299,600.00 0.00 

10
32

09
01

43
42

 

43. ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 72000 บาท 
ค่าใช้สอย 84000 บาท 
ค่าวัสดุ 14000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170000 
บาท 

170,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 

10
32

09
01

44
42

 

44. ครุศาสตร์อาสา
พัฒนาครุศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 12250 บาท 
ค่าวัสดุ 40000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66650 
บาท 

66,650.00 0.00 66,650.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

45
42

 

45. กิริยามารยาทและ
ความรักความศรัทราใน
วิชาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยกร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 42000 บาท 
ค่าวัสดุ 22500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75300 
บาท 

75,300.00 0.00 75,300.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

46
42

 

46. ครุสิทธ์ สร้างครูดีสู่
สังคม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท 
ค่าใช้สอย 40150 บาท 
ค่าวัสดุ 36000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79750 
บาท 

79,750.00 0.00 79,750.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

47
42

 

47. ประกวดนักศึกษา
ต้นแบบครูดี 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
12250 บาท 
ค่าวัสดุ 20000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32250 
บาท 

32,250.00 0.00 0.00 0.00 32,250.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

09
01

48
42

 

48. เสริมสร้างระเบียบ
วินัยพัฒนาครูไทยหน้าเสา
ธง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
5,624 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,624 บาท 

5,624.00 0.00 0.00 0.00 5,624.00 

10
32

09
01

49
42

 

49. งานวันครุวิชาการครั้ง
ที่ 8 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : งานควันครุ
วิชาการครั้งที่ 8 ค่าวิทยากร 
10800 บาท ค่าใช้สอย 
135000 บาท ค่าวัสดุ 51000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196800 
บาท 

196,800.00 0.00 196,800.00 0.00 0.00 

10
32

09
01

50
42

 

50. การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563-
30/06/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ค่าวิทยากร 19800 
บาท ค่าใช้สอย 25960 บาท 
ค่าวัสดุ 20500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66260 
บาท 

66,260.00 0.00 19,878.00 46,382.00 0.00 

10
32

09
01

51
42

 

51. สานสัมพันธ์รุ่นน้องสู่
ใจพีบ่ัณฑิต 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
8800 บาท 
ค่าวัสดุ 49500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137500 
บาท 

137,500.00 0.00 0.00 137,500.00 0.00 

รวม 3,000,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้
วรรณกรรมเป็นสื่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 31 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่

ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ผ่านมา 
2. ค่ายพัฒนาภาษาไทยเรื่องการอ่าน
ออกเขียนได้ในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 31 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 85 0 0 0 

3. เสริมสร้างความรู้ในหน่วยงานทาง
การศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

4. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

5. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ
วิชาการของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม 

รายการ 0 0 9 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตรบริการวิชาการที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

6. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำ
บทความวิจัย 

ชึ้น 0 0 14 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ
วิจัยตีพิมพ์ในเอกสารเผยแพร่การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ชึ้น 0 0 14 0 

7. การจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาการ
คำนวณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการพัฒนา 

คน 0 40 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เข้ารับการอบรมหลังอบรมมี
ความรู้สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

8. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางด้านพล
ศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 

คน 0 27 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : มีความรู้
และทัศนคติเพิ่มข้ึนหลังการอบรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะ
และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 140 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานการ
ออกแบบสื่อและเทคโนโลยีด้าน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ชึ้น 0 5 0 0 

10. การพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาครู 
เพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแห่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาแบบบูรณาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับ ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ โดย
ประเมินจากการสอบถาม และ
จากแบบประเมินโครงการ 

11. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สำหรับครูประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนน
การทดสอบทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขสูงข้ึน 

ร้อยละ 85 0 0 0 

12. นวัตกรรมและกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้
หลังการเข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

13. ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งการ
เรียนรู้ของศาสตร์พระราชา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรม 

ร้อยละ 0 75 0 0 

14. เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 75 

15. ส่งเสริมนักศึกษาสังคมศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 150 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สาขาวชิาสังคมศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

16. ศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 24 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 0 0 80 0 

17. พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครู
ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 35 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครู
ปฐมวัย 

ร้อยละ 80 0 0 0 

18. ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 28 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยนักศึกษาได้นำมา
ประยุกต์ใช้ในรายวิชา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

19. การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครู
ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 0 35 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รู้
และเข้าใจเกี่ยวกับงานและ
บุคลิกภาพของครูปฐมวัยนำมา
พัฒนาตนเองในการเรียนการสอน
ได้ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

20. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา 

คน 28 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและ
สอดคล้องกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 70 0 0 0 

21. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

คน 28 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ประสิทธิภาพของทักษะการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 70 0 0 0 

22. การเตรียมความพร้อมด้านความรู้
พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา
ใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่
ได้รับการอบรม 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในเนื้อหา
สาระในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี
สำหรับครู ฟิสิกส์สำหรับครู และ
ชีววิทยาสำหรับครู 

ร้อยละ 0 0 0 60 

23. การพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่
และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลสำหรับครู
พลศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : •
 นักศึกษามีองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่
และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
สำหรับครูพลศึกษาหลังเข้าอบรม
เพิ่่มข้ึน 

ร้อยละ 0 80 0 0 

24. พัฒนานักศึกษาการศึกษาพิเศษสู่ครู
ดี ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 136 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ผลการเรียนในรายวิชา การฝึก
ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษา ในระดับ  A 

ร้อยละ 40 40 40 0 

25. การเขียนงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการพัฒนา 

คน 0 60 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านการ
อบรมได้รับทุนสนับสนุน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

26. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการและนำเสนองานการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 28 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

วิจัย 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

ผลงานที่ได้รับการตอบรับให้
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ 

ชึ้น 0 0 0 1 

27. การสัมมนาทางวิชาการด้านคณิต
ศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนามุมมองการทำ
วิจัยในชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รบัการพัฒนา 

คน 0 54 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนและการจัดสัมมนาวิชาการ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

28. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 49 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
เจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ร้อยละ 0 0 0 0 

29. นันทนาการและกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
หลังการอบรมของนักศึกษาสูงข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

30. ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือ
เด็กปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 70 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา 
ผลิตสื่อภาษาและการรู้หนังสือ
สำหรับเด็ก 1 ชิ้น  ออกแบบเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ภาษา
และการรู้หนังสือสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างน้อย 1 แผน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

31. การพัฒนาทักษะการทำงานอย่าง
ร่วมพลังของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย
กระบวนการจิตตปัญญา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0 100 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความรู้
ความเข้าใจตนเองผ่าน
กระบวนการจิตตปัญญา 

ร้อยละ 0 85 0 0 

32. การจัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ
สำหรับศตวรรษที่ 21 เรื่อง ELT in 
Transcultural Society 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

คน 0 25 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถเขียนสะท้อนคิดเรื่องที่
เข้าร่วมได้ในรูปแบบ 
infographics 

ชึ้น 0 25 0 0 

33. การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.
 ผู้บริหารโรงเรียน 
อาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้แทน
โรงเรียน 

คน 0 0 200 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจมีเจตคติที่ดี
ต่อบทบาทหน้าที่การเป็นโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชีพครู 

ร้อยละ 0 0 85 0 

34. ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูมือ
อาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 292 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะชีวิต
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับครู
มืออาชีพ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

35. ทักษะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
สำหรับครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 292 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะในการ
สร้าง การพัฒนา และใช้
นวัตกรรมอย่างครูมืออาชีพ 

รอ้ยละ 0 0 85 0 

36. ทักษะการออกข้อสอบเพื่อการวัด
และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 293 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทักษะในการ
วัดและการประเมินผลทางการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

37. การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์พระราชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูและการประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต 

ร้อยละ 0 0 0 85 

38. พฒันาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ดีข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 85 

39. เสริมสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะ
นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

คน 30 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในงานกิจการ
นักศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนมา
ปรับใช้ได้ 

ร้อยละ 85 85 0 0 

40. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับ
นักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 250 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทกัษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดีข้ึน
และสามารถนำความรู้ที่ไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละ 0 0 0 85 

41. เสริมประสบการณ์เชิงคุณค่า ร่วมใจ
พัฒนากับชุมนุมครูกรุงเก่า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 500 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
เกิดทักษะกระบวนการคิดใน
การศึกษาชุมชน และนำมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและ
หาแนวทางช่วยเหลือพัฒนาชุมชน
ที่ศึกษาได้ต่อไป 

ร้อยละ 0 80 0 0 

42. ติวสอบบรรจุครูเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 300 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถสอบบรรจุได้ 

ร้อยละ 0 0 50 0 

43. ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิด
แรงบันดาลใจและเห็นถึง
ความสำคัญของวิชาชีพครู
นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทางสังคม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

44. ครุศาสตร์อาสาพัฒนาครุศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 300 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
จิตอาสาเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 0 80 0 0 

45. กิริยามารยาทและความรักความ
ศรัทราในวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 300 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ที่สนใจมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิริยามารยาท
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 

รอ้ยละ 0 80 0 0 

46. ครุสิทธ์ สร้างครูดีสู่สังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 300 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรักความศรัทราในวิชาชีพครู 

ร้อยละ 0 80 0 0 

47. ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
คุณลักษณะที่ดีข้ึนด้านการกล้า
แสดงออกสามารถเป็นต้อนแบบ
ครูดีในอนาคตได้ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

48. เสริมสร้างระเบียบวินัยพัฒนาครูไทย
หน้าเสาธง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 300 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ระเบียบวินัยเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 80 

49. งานวันครุวิชาการครั้งที่ 8 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดงานวันครุ
วิชาการครั้งที่ 8 

คน 0 500 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดำเนินงานรายการกิจกรรม
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

50. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

กิจกรรม 0 10 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดำเนินงานรายการกิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 0 85 85 0 

51. สานสัมพันธ์รุ่นน้องสู่ใจพี่บัณฑิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 300 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาครู
มีความสัมพันธ์อันดีกับรุ่นพี่
บัณฑิต 

ร้อยละ 0 0 80 0 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    รหัสโครงการ 6301000002 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63105 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 
                    เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
             KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 

                               ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านออกเขียนได้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ และเป็น
บันไดขั้นแรกสู่การเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่จะมีสุขภาวะที่ดี เพราะทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
เป็นอีกทักษะที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ซึ่ งโรคที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ 2 ใน 3 มา
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จากโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตที่มีสุขภาวะ ทั้งการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ สุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันยังมีนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ซึ่ง
ส่งผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาวะอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จากผลการประเมิน PISA ปี 2015 พบว่านักเรียนไทย
อายุ 15 ปี ร้อยละ 83 สอบตกวิชาการอ่านซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ก็คือ การทำให้เด็กไทยทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษา
เกิดการพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ อันเป็นพ้ืนฐานและหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้หาแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
อ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะเพ่ือเป็นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ทางสุข
ภาวะให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง ให้มีองค์ความรู้และแนวทางในการสร้างเสริมสุขภา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายให้มีคุณภาพ           
 2. เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในการทำงานในพ้ืนที่ ร่วมกับชุมชนและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมาย    
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง จำนวน 40 โรงเรียน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมพัฒนาให้ความรู้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนทีด่ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,169,660.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. โรงเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา โรงเรียน 20 
   2. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนา ชุมชน 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถ่ินในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ชุมชน 5 
   2. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 
   3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเียนได้เพิ่มข้ึน 
 

ร้อยละ 85 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 
   3. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 40 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 20 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

04
01

01
42

 

1. ค่ายครูอาสาพัฒนา
ทักษะภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดสระแก้ว 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
7200 บาท 
ค่าใช้สอย 14400 บาท 
ค่าวัสดุ 8400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

04
01

02
42

 

2. เคลื่อนไหวอย่างไร 
ให้พัฒนาทักษะการคิด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท  
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

04
01

03
42

 

3. พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการอ่านออก
เขียนได้ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 61200 บาท 
ค่าใช้สอย 35200 บาท 
ค่าวัสดุ 49200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145600 
บาท 

145,600.00 0.00 145,600.00 0.00 0.00 

10
32

04
01

04
42

 

4. ค่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงคำนวณ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช่สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 9600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

04
01

05
42

 

5. การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แบบ
บูรณาการวิทย์-คณติ 
โดยการจัดค่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/25623 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 22100 บาท 
ค่าวัสดุ 3500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 
บาท 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

10
32

04
01

06
42

 

6. ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC): 
ภาคปฏิบัติในการ
พัฒนาการสอนของครู
และการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 221400 บาท 
ค่าวัสดุ 95000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417200 
บาท 

417,200.00 88,800.00 328,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

04
01

07
42

 

7. สื่อสร้างสรรค์พัฒนา
ทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ข้ันที่ 1 จัด
อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ค่า
วิทยาการ 3 รายๆละ 3,600 
บาท /ค่าอาหารกลางวัน 30 
คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 
มื้อ 1,500 บาท/ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 35 
บาท จำนวน 2 มื้อ 2,100 
บาท /ค่าวัสดุ 9,000 
ข้ันที่ 2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานำความรู้ที่
ได้รับไปอบรมรมนักเรียนใน
โรงเรียนของตนเอง ค่า
วิทยากร 30 รายๆละ 3,600 
บาท/ ค่าวัสดุ 135,000 บาท 
ข้ันที่ 3 อาจารย์นิเทศครูและบุ
คลกรทางการศึกษาเพื่อ
ประเมินผลและติดตามผลจาก
การอบรม ค่าเดินทาง 8,400 
บาท/ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,200 บาท 
ข้ันที่ 4 จัดการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนที่มี
ผลงานยอดเยี่ยม เงินรางวัล
การประกวด 22,000/
กรรมการ 1,200/อาหาร
กลางวัน 35 คนๆละ 50 บาท 
จำนวน 1 มื้อ 1,750 บาท/
อาหารว่างและเครื่องด่ืม 35 
คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 
มื้่อ 2,450 บาท/ ค่าวัสดุ 
15,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,400 
บาท 

324,400.00 0.00 266,400.00 58,000.00 0.00 
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8. การประกวด แข่งขัน
ทางวิชาการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563-
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การประกวด 
แข่งขันทางวิชาการ ค่า
วิทยากร 14000 บาท ค่าใช้
สอย 86460 บาท ค่าวัสดุ 
52000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152460 
บาท 

152,460.00 0.00 152,460.00 0.00 0.00 

รวม 1,169,660.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ค่ายครูอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 0 0 85 0 

2. เคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะ
การคิด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้
ของผู้เข้าร่วมอบรมหลังการเข้ารับ
การอบรม 

ร้อยละ 0 0 80 0 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้ 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 0 85 0 0 

4. ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงคำนวณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 85 

5. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการวิทย์-คณิต 
โดยการจัดค่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 40000 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้วิชาเอกและ
วิชาชีพในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

6. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC): 
ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครู
และการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนพี่เลี้ยงได้รับการพัฒนา 

คน 40 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ได้มากข้ึน 

ร้อยละ 50 50 0 0 

7. สื่อสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

คน 0 30 35 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการพัฒนา
สื่อการอ่านออกเขียนได้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้จริง 

ร้อยละ 0 0 85 0 

8. การประกวด แข่งขันทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประกวด 
แข่งขันทางวิชาการ 

คน 0 500 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดำเนินงานรายการกิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 0 85 0 0 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หนว่ยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย    

    รหัสโครงการ 6301000003 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63106 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 
                   เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
             KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 
                    ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น จึงมีการผลักดัน ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการ
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พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่
เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นต้น 
รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย อาทิเช่น การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ รูปแบบการจัดการเรียน การสอนสะเต็มในสถานศึกษา การ
เรียนรู้แบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้  (Professional 
Learning Communities : PLC) เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business 
and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี  (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็น
พลเมืองคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่บริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมข้ึน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง 
และจังหวัดใกล้เคียง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1 ศึกษาบริบทข้อมูลพ้ืนฐาน และสำรวจความต้องการของโรงเรียน 
 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและทักษะการ
ถ่ายทอดนำไปใช้ได้ 
 3 ส่งเสริมการนำสื่อและนวัตกรรมไปใช้การจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  
 4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยนักศึกษาครูและคณาจารย์ 
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 5 ติดตามและให้คำปรึกษาด้วยระบบ Professional Learning Community : PLC ตลอดระยะเวลา
กำดำเนินโครงการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,430,365.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถ่ิน ในด้านเศษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการศึกษา 

ชุมชน 5 

เชิงคุณภาพ    
   1. ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ ในด้านเศษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 40 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 20 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

01
42

 

1. ค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียน“ชวนน้องเล่น
กีฬา” 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจัง
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 15800 บาท 
ค่าใช้สอย 25200 บาท 
ค่าวัสดุ 70000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111000 
บาท 

111,000.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

02
42

 

2. Education 4.0 ถอด
บทเรียนจากการลงพื้นที่
โบราณสถานในเมือง
มรดกโลกของไทย เพื่อ
สร้างองค์ความรู้บูรณา
การ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สำหรับครูผู้สอนใน
ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 43200 บาท 
ค่าใช้สอย 109200 
ค่าวัสดุ 13000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165400 
บาท 

165,400.00 82,700.00 82,700.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

03
42

 

3. Soft Skill : ทักษะของ
ครูประถมมืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 5525 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29525 
บาท 

29,525.00 0.00 0.00 29,525.00 0.00 

10
32

05
01

04
42

 

4. การประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สร้างการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
สำหรับครูประถมมือ
อาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54000 
บาท 

54,000.00 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 

10
32

05
01

05
42

 

5. การจัดค่ายสังคมศึกษา
ที่พัฒนาทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 44510 บาท  
ค่าวัสดุ 3490 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62400 
บาท 

62,400.00 0.00 0.00 0.00 62,400.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

06
42

 

6. เปิดโลกทัศน์ความเป็น
ครูประถมศึกษามืออาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2562 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 8840 บาท 
ค่าวัสดุ 9760 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33000 
บาท 

33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

07
42

 

7. การจัดการเรียนการ
สอนตามแนว High 
Scope สำหรับครูปฐมวัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 6400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40000 
บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

08
42

 

8. การพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โดยการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/29/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 33200 บาท 
ค่าวัสดุ 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65000 
บาท 

65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

09
42

 

9. เสริมจุดเด่นพัฒนาจุด
ด้อยเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช่สอย 7700 บาท 
ค่าวัสดุ 10600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25500 
บาท 

25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

10
42

 

10. การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท 
ค่าใช้สอย 27000 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54000 
บาท 

54,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

11
42

 

11. STEM กับการจัดค่าย
พัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช่สอย 15300 บาท 
ค่าวัสดุ 2100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31800 
บาท 

31,800.00 31,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

12
42

 

12. การส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน
ตำรวจตะเวนชายแดน
ของจังหวัดสระแก้วอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้านการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดสระแก้ว 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 151200 บาท 
ค่าใช้สอย 117000 บาท 
ค่าวัสดุ 33700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301900 
บาท 

301,900.00 17,400.00 102,700.00 173,100.00 8,700.00 

10
32

05
01

13
42

 

13. ค่ายอาสาครู
การศึกษาพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 23000 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40200 
บาท 

40,200.00 0.00 0.00 0.00 40,200.00 

10
32

05
01

14
42

 

14. การจัดค่ายพัฒนา
พลเมืองเข้มแข็งเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้เรียนตามหลักค่านิยม
หลัก 12 ประการในพื้นที่
เชิงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-
จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
70240 บาท 
ค่าวัสดุ 16000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86240 
บาท 

86,240.00 86,240.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

15
42

 

15. การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ
จัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
แบบ Active Learning 
สำหรับโรงเรียนในท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 50400 บาท 
ค่าใช้สอย 60600 บาท 
ค่าวัสดุ 52900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163900 
บาท 

163,900.00 0.00 130,400.00 33,500.00 0.00 

10
32

05
01

16
42

 

16. การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 28800 บาท 
ค่าวัสดุ 12400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

10
32

05
01

17
42

 

17. ค่ายวิทยาศาสตร์น้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 12000 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29200 
บาท 

29,200.00 0.00 29,200.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

18
42

 

18. จิตตปัญญากับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 12000 บาท 
ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34000 
บาท 

34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 

10
32

05
01

19
42

 

19. การพัฒนาชุมชนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 36000 บาท 
ค่าใช้สอย 39200 บาท 
ค่าวัสดุ 24800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

20
42

 

20. การผลิตสื่อและการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว
Active Learning สำหรับ
การจัดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 9200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33200 
บาท 

33,200.00 33,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

21
42

 

21. คืนองค์ความรู้สู่ชุมชน
อยุธยา – อ่างทองผ่าน
กระบวนการรื้อฟื้น
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินโดย
นักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 43300 บาท 
ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55500 
บาท 

55,500.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 

10
32

05
01

22
42

 

22. พัฒนาองค์ความรู้
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Literacy ) 
ของครูผู้สอนสังคมศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 25600 บาท 
ค่าวัสดุ 12000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52000 
บาท 

52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

23
42

 

23. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช่สอย 4800 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 
บาท 

22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 

88



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

24
42

 

24. การยกระดับคุณภาพ
การการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการกับท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 86400 บาท 
ค่าใช้สอย 74400 บาท 
ค่าวัสดุ 55200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216000 
บาท 

216,000.00 23,000.00 193,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
01

25
42

 

25. การประกวดการสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 23400 บาท 
ค่าวัสดุ 45000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90000 
บาท 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 

10
32

05
01

26
42

 

26. การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ บูรณา
การตามศาสตร์พระราชา 
ในโรงเรียนพื้นที่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

05
01

27
42

 

27. การสร้างและการ
วิเคราะห์ แบบทดสอบ
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 6000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
32

05
01

28
42

 

28. การออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 - 
30/09/2562 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ดำเนินการ 2 
รุ่น (รุ่นละ 4 วัน 30 คน/รุ่น 
ค่าวิทยากร 28,800 ผู้ช่วย
วิทยากร 43,200 
ค่าใช้สอย 26,400 
ค่าวัสดุ 2,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,800 
บาท 

100,800.00 0.00 50,400.00 50,400.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

29
42

 

29. การวาดภาพด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดการอบรม
ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2 รุ่นๆละ
30 คน  
ค่าวิทยากร 1 คน (7,200/รุ่น) 
14,400 
ผู้ช่วยวิทยากร 3 คน 
(10,800/รุ่น) 21,600 
ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ
2 มื้อๆละ 50 บาท 6,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
60 คนๆละ 4 มื้อๆละ 30 
บาท 7,200 
ค่าวัสดุ (1,200/รุ่น) 2,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,600 
บาท 

51,600.00 0.00 0.00 51,600.00 0.00 

10
32

05
01

30
42

 

30. การเขียน
โครงการวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 10000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58000 
บาท 

58,000.00 0.00 32,000.00 26,000.00 0.00 

10
32

05
01

31
42

 

31. การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือการวิจัยเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 8000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32000 
บาท 

32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 

10
32

05
01

32
42

 

32. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 19200 บาท 
ค่าวัสดุ 18400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66400 
บาท 

66,400.00 0.00 33,200.00 33,200.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
01

33
42

 

33. การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
ค่าวัสดุ 9600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 

10
32

05
01

34
42

 

34. การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท 
ค่าใช้สอย 9600 บาท 
คาสวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25800 
บาท 

25,800.00 0.00 0.00 25,800.00 0.00 

รวม 2,430,365.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน“ชวนน้อง
เล่นกีฬา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนามกีฬา
ได้รับการพัฒนา 

งาน 0 3 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมี
ความรู้ และทักษะในการออก
กำลังกายเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

2. Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการ
ลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลก
ของไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

คน 40 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ โดย
ประเมินจากการสอบถาม และ
จากแบบประเมินโครงการ 

ร้อยละ 85 85 0 0 

3. Soft Skill : ทักษะของครูประถมมือ
อาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้
หลังการเข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 0 80 0 

4. การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างการเรียนรู้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

คน 0 40 40 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู
ประถมมืออาชีพ 

ได้รับการพัฒนา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้
หลังการเข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 80 80 0 

5. การจัดค่ายสังคมศึกษาที่พัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 0 59 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดค่ายสังคม
ศึกษาที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 0 0 0 80 

6. เปิดโลกทัศน์ความเป็นครู
ประถมศึกษามืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาให้
มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการในระดับ
ประถมศึกษาอย่างมืออาชีพ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

7. การจัดการเรียนการสอนตามแนว 
High Scope สำหรับครูปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนตามแนว 
High Scope 

ร้อยละ 80 0 0 0 

8. การพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้รับ
การพํมนา 

คน 55 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

ร้อยละ 80 0 0 0 

9. เสริมจุดเด่นพัฒนาจุดด้อยเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัเป็นพี่เลี้ยง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 60 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียน 

ร้อยละ 50 0 0 0 

10. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมรับการพัฒนา 

คน 0 0 0 200 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
สูงข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 50 

11. STEM กับการจัดค่ายพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ STEM 
Education และการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 90 0 0 0 

12. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของ
จังหวัดสระแก้วอันเนื่องมาจาก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

รายการ 2 2 2 2 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

พระราชดำริด้านการศึกษา 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ

นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60 60 60 60 

13. ค่ายอาสาครูการศึกษาพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสริมสร้าง
เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมค่ายในโรงเรียน 

ร้อยละ 0 0 0 85 

14. การจัดค่ายพัฒนาพลเมืองเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนตาม
หลักค่านิยมหลัก 12 ประการในพื้นที่เชิง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 181 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าพลเมือง
และประวัติศาสตร์คะแนนเฉลี่ย
ทั้งหมู่เรียนดีข้ึน 

ร้อยละ 10 0 0 0 

15. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
แบบ Active Learning สำหรับโรงเรียน
ในท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนา 

คน 0 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่
สนใจสามารถเผยแพร่สื่อและ
นวัตกรรมโดยการนำไปใช้ใน
โรงเรียนในท้องถ่ิน 

ร้อยละ 0 80 80 0 

16. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงได้รับการ
พัฒนา 

คน 0 60 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
การอบรมสามารถสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ร้อยละ 0 85 85 0 

17. ค่ายวิทยาศาสตร์น้อย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 90 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ 
ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สำหรับ
เด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 0 85 0 0 

18. จิตตปัญญากับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงได้รับการ
พัฒนา 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความ
เข้าใจและการนำไปใช้ ด้านการ
รับรู้ตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การรับ
ฟังอย่างต้ังใจ เพื่อนำไปใช้ใน
กระบวนการPLC 

ร้อยละ 0 0 85 0 

19. การพัฒนาชุมชนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูที่
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงได้รับการ
พัฒนา 

คน 0 30 30 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ความรู้ในการจัดทำสื่อการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

20. การผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้
ตามแนวActive Learning สำหรับการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อและ
การใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learningวิชาคณิตศาสตร์ 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 0 0 0 

21. คืนองค์ความรู้สู่ชุมชนอยุธยา – 
อ่างทองผ่านกระบวนการรื้อฟื้น
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินโดยนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิด
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการ
เรียนรู้และอยู่ร่วมกันระหว่าง
ตนเอง เพื่อนร่วมงานและชุมชน
ใน 

รอ้ยละ 0 0 80 0 

22. พัฒนาองค์ความรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Literacy ) ของครูผู้สอน
สังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูใน
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการพัฒนา 

คน 0 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมี
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้
สาระเศรษฐศาสตร์มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ร้อยละ 0 10 0 0 

23. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 
21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรม 

ร้อยละ 0 75 0 0 

24. การยกระดับคุณภาพการการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
กับท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรในโรงเรียนมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงได้รับการพัฒนา 

คน 540 540 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถจัดค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อการบูรณาการ
กับท้องถ่ินและนักเรียนผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ความเข้าใจกับท้องถ่ินเพิ่ม
มากข้ึน 

ร้อยละ 85 85 0 0 

25. การประกวดการสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการ
จัดทำสื่อ 

คน 0 0 0 200 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสื่อที่
นำไปให้โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง/โรงเรียน 

ชึ้น 0 0 0 3 

26. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ บูรณา
การตามศาสตร์พระราชา ในโรงเรียน
พื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพฒันา 

คน 0 0 40 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ

อบรมมีทักษะในการการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา 

ร้อยละ 0 0 85 0 

27. การสร้างและการวิเคราะห์ 
แบบทดสอบโดยใช้สื่อเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
อบรมให้มีทักษะในการสร้าง
แบบทดสอบและการวิเคาระห์โดย
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

รอ้ยละ 0 0 0 85 

28. การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

คน 0 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูแล
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
พื้นที่ให้บริการได้รับการพัฒนา
คุณภาพด้านการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์ฯ 

ร้อยละ 0 85 85 0 

29. การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมทางการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
รับการอบรม 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

30. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

31. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการ
วิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

32. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โนงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 40 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

33. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 40 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 85 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

34. การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้รับ
การพัฒนา 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก     

    รหัสโครงการ 6301000017 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63201 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 415 มีสื่อวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของ 

                              กลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยละไม่ 
                              น้อยกว่า ( 5 เรื่อง / 10 ตอน)  
               KPI : BB 416ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ 
                              ผ่านมา (ร้อยละ 80) 
     KPI : S 204 ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น * ท้องถิ่น : 1)  
                              เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาท 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา นโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ดังนั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มี
ภาระกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรมในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทางการศึกษา 
ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปช่วยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด อ่างทอง และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังว่าคณะครุศาสตร์ จะเป็นแหล่งผลิตและพัฒนา
ครู และบุคลกรทางการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1 การขออนุมัติโครงการดำเนินงานโครงการ 
 2 การวางแผนการดำเนิงงานโครงการ 
 3 การประสานงานติดต่อสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 4 การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5 การสรุปกิจกรรม จัดทำรูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลด์  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 260,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
  1) มีสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการ การศึกษา ข้ันพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า  

เรื่อง/ตอน 5/10 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงคุณภาพ    
  2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

08
01

01
42

 

1. การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนสำหรับโรงเรียนขนาด
เล็กของกลุ่มสาระตาม
หลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่า
วิทยากร 60,000 บาท 
-- ค่าพิธีกร, ผู้
ดำเนินรายการ, วิทยากร, หรือ
ผู้แสดงนำ ไม่เกิน 30 นาที 
จำนวน 10 เรื่อง* 1 คน* 
6,000 บาท = 60,000 บาท 
2. ค่าใช้สอย  
- ค่าตอบแทน
ช่างภาพโทรทัศน์ จำนวน 10 
เรื่อง* 1 วัน* 2,000 บาท = 
20,000 บาท 
- ค่าตอบแทน
ผู้ช่วยช่างภาพโทรทัศน์ 
จำนวน 10 เรื่อง* 1 วัน* 
1,000 บาท = 10,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้
ควบคุมเสียง จำนวน 10 เรื่อง* 
1 วัน* 1,000 บาท = 10,000 
บาท 
- ค่าตอบแทนผู้
ควบคุมแสง จำนวน 10 เรื่อง* 
1 วัน* 1,000 บาท = 10,000 
บาท 
- ค่าเขียนบท
โทรทัศน์บทวีดิทัศน์ จำนวน 
10 เรื่อง* 1 วัน* 6,000 บาท 
= 60,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้
กำกับความถูกต้องของเนื้อหา
รายการ ค่าตอบแทนผู้ควบคุม
แสง จำนวน 10 เรื่อง* 1 วัน* 
4,000 บาท = 40,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้
จัดหารวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
สารคดี และวิชาการ จำนวน 
10 เรื่อง* 1 วัน* 5,000 บาท 
= 50,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 
บาท 

260,000.00 0.00 52,000.00 208,000.00 0.00 

รวม 260,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประวิทย์ ประมาน   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดี
ทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

รายการ 0 4 6 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
สูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 0 80 80 0 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์     
   รหัสโครงการ 6301000018 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 203 จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (10 โครงการ) 
    KPI : BB 204 ร้อยละผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย 

                               ของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน  
                               (ร้อยละ 60) 

    KPI : BB 209 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 580 คน 
    KPI : S 307 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 
    KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยูใ่นระดับดี (ข้อเสนอของ 

                               กรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
มีภาระกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผลที่
เป็นรูปธรรมในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทาง
การศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไป
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น ภายใต้แผนงาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบแผ่นดิน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการ งานวิจัย ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบรการวิชาการ งานวิจัย ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านตามศาสตร์พระราชา และน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 
 2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ห้องเรียนในลักษณะโรงเรียน แหล่งเรียนรู้และชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3 เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
 3. เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1 ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย  
 2 จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 
 3 บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
 4 ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  
  4.1 ขั้นเตรียมการ : วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 1) ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ  
      2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 3) วางแผนกิจกรรมในโครงการ 
  4.2 ขั้นดำเนินการ : ลงมือปฏิบัติ (Do) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมกีฬากับเยาวชนในชุมชน
เกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 2 การออกแบบสื่อโฟนิกส์โดยใช้อินโฟกราฟฟิกเพ่ือการ
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ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียนโครงงานอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ รายวิชา 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 20 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
01

01
42

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การส่งเสริมกีฬากับ
เยาวชนในชุมชนเกาะ
เมืองของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
01

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การออกแบบสื่อโฟ
นิกส์โดยใช้อินโฟกราฟฟิก
เพื่อการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ถอดบทเรียน
โครงงานอาชีพภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 3600 บาท 
ค่าวัสดุ 4800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในบริบทภูมิปัญญา
อยุธยามรดกโลก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

05
42

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ
โดยใช้กิจกรรมเกม
การศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าใช้สอย 10200 บาท 
ค่าวัสดุ 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
01

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เดินตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอเพียง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 12600 บาท 
ค่าใช้สอย 4800 บาท 
ค่าวัสดุ 12600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
อ่าน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

11
01

08
42

 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง สะเต็มศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ในชีวิตประจำวัน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 7200 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
01

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและให้
คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าวัสดุ 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
01

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนโดยกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท 
ค่าใช้สอย 4200 บาท 
ค่าวัสดุ 4200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 300,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริม
กีฬากับเยาวชนในชุมชนเกาะเมืองของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ออกแบบสื่อโฟนิกส์โดยใช้อินโฟกราฟฟิก
เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอด
บทเรียนโครงงานอาชีพภูมิปัญญาท้องถ่ิน
สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 85 0 0 0 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
เด็กปฐมวัยในบริบทภูมิปัญญาอยุธยา
มรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 30000 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้
กิจกรรมเกมการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ

ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดินตาม
รอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 85 0 0 0 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการอ่าน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็ม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่
ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์)  
    รหสัโครงการ 6301000019 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 103 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุง 

                               ศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
               KPI : S 104 มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (Big Data) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ 
                              วางแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ (ร้อยละ 30) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ถือเป็นฐานหลักของสังคม การพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่
น่าอยู่ที่สุด ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพ่ึงตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ 
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ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพ่ึงตนเอง เป็นสังคมเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน ดังนั้น การ
เตรียมพร้อมพัฒนาผู้มีรายได้น้อย และยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น การพัฒนาฝีมือแรงงาน ถือเป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ด้วย
การฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีผู้มีรายได้น้อย จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการฝึก
อาชีพในสาขาต่าง ๆ ซึ่งการเตรียมความพร้อมตามที่ได้การตั้งเป้าหมายไว้ อาธิเช่น กิจกรรมที่หนึ่ง ส่งเสริม
และฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา 
ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในชุมชน โดยจะมีการมอบ
เครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย และกิจกรรมที่สอง การฝึกอาชีพเสริมเพ่ือการมีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นวดไทย ประกอบอาหาร หัตถกรรม โดยยึดหลักแนวคิด “จะไม่แจกปลาแต่จะ
สอนวิธีจับปลาให้แก่ประชาชน” เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ก้าวพ้นขีดความยากจนตาม
นโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การ
ดำเนินการจะต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีอาชีพและมีรายได้  
ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชน
ฐานรากของจังหวัดอ่างทอง ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังว่า
คณะครุศาสตร์ จะเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครู และบุคลกรทางการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/ครัวเรือน/หมู่บ้านในจังหวัดอ่างทอง 40 ครัวเรือน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนด ZONE พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและอ่างทอง  
 2 คณะครุศาสตร์ สำรวจความต้องการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 40 ครัวเรือน 
 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้างเครื่องมือวัดความสุขท้ังต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
 4 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อาธิเช่น  
  4.1 ส่งเสริมและฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี เป็นต้น 
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  4.2 ส่งเสริมและฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี เป็นต้น 
 5 คณะครุศาสตร์ ประเมินตัวชี้วัด และคืนข้อมูลกับกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 650,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน ครัวเรือน 40 
เชิงคุณภาพ    
   1. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 85 

   2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน ร้อยละ 60 
เชิงเวลา   
   1. ไตรามาสที่ 1 ร้อยละ 8 
   2. ไตรามาสที่ 2 ร้อยละ 81 
   3. ไตรามาสที่ 3 ร้อยละ 8 
   4. ไตรามาสที่ 4 ร้อยละ 4 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
01

01
42

 1. สำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและจ้างเหมารถ 
20,000 บาท  
2. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 
100/คน = 15,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 15,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
32

02
01

02
42

 2. ดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมย่อย 
(กิจกรรมกลางน้ำ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่า
วิทยากร 26,400 บาท 
2. ค่าใช้สอย 460,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ 23,600 บาท 
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและจ้าง
เหมารถ 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525000 
บาท 

525,000.00 0.00 275,000.00 250,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
01

03
42

 3. ติดตามและประเมินผล
โครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและจ้างเหมารถ 
20,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
3. ค่าใช้สอย 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
32

02
01

04
42

 4. การคืนข้อมูล (เปิดเวที) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและจ้างเหมารถ 
5,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ 10,000 บาท 
3. ค่าใช้สอย 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 650,000.00     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. สำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา 

รายการ 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้น
เกณฑ์ความยากจน และ/หรือ 
ยกระดับรายได้ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 60 0 0 

2. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมย่อย (กิจกรรมกลางน้ำ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนได้รับการพัฒนา 

รายการ 0 40 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0 85 85 0 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
เรื่องได้รับการพัฒนา 

รายการ 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

4. การคืนข้อมูล (เปิดเวที) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา 

รายการ 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึนและมีชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

รหัสโครงการ 6302000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน) 
    KPI : BB 412 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และในปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 
จำนวน 8 ห้องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ(Project Approach) การสอนแบบธรรมชาติ (Whole Lanquaqe Approach) และประยุกต์
หลักการใช้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันมากข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
 2.เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน 
 2.ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
 3.ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 609,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ คน 217 
   2. KPI : BB 412 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่
ได้รับการอุดหนุน 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตราฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 
   2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 85 
   3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 26 
   2. ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 
   3. ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 37 
   4. ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 12 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
31

01
01

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 งบเงิน
อุดหนุนการจัดการเรียน
การสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด :  งบเงิน
อุดหนุน 
  1.ค่าตอบแทน 
  2.ค่าใช้สอยและวัสดุ เช่น 
         - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
จัดการเรียนการสอน 
         - ค่าวัสดุ/อุกปกรณ์
สำนักงาน 
         - ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 366,400 
บาท 
(สามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 
 

366,400.00 135,700.00 135,000.00 95,700.00 0.00 

10
31

01
01

02
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด :  
1.จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับ
เด็กนักเรียนปฐมวัย 
จำนวน 215 คน     คนละ 
200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000  
บาท 
(สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

43,000.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00 

10
31

01
01

03
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ 
-ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 
215 คน   คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน  21,500 บาท 
-ภาคเรียนที่ 1/2563  จำนวน 
216 คน  คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน 21,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,100 
บาท 
(สี่หมึ่นสามพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) 

43,100.00 21,500.00 0.00 21,600.00 0.00 

10
31

01
01

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : -จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน จำนวน 
215 คน  คนละ 300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  64,500 
บาท 
(หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

64,500.00 0.00 0.00 64,500.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
31

01
01

05
44

 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมทัศนศึกษา   
  -ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 2 
คัน คันละ 12,000 บาท รวม 
24,000 บาท   
  -ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน
163 คน คนละ 60 บาท รวม 
9,780 บาท 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
2 มื้อ จำนวน 163 คน คนละ 
35 บาท รวม 11,410 บาท 
  -ค่าวัสดุ จำนวน  17,410 
บาท 
รวมเป็นเงิน  62,600 บาท 
(หกหมื่นสองพันหกร้อยบาท
ถ้วน) 
 
กิจกรรมทำบุญวันพระ 
  -ค่าวัสดุน้ำมัน (รถบัส) 
จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1,000 
บาท รวมเงิน 4,000 บาท 
  -ค่าวัสดุน้ำมัน (รถตู้) จำนวน 
2 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท รวม
เงิน  800 บาท 
  -ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 6 
ครั้ง ครั้งละ 1,200 บาท  บาท  
รวมเงิน 7,200 บาท 
  -ค่าวัสดุ 18,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  30,000 บาท 
 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,600 
บาท 
(เก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาท
ถ้วน) 

92,600.00 3,800.00 2,200.00 19,600.00 67,000.00 

รวม 609,600.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1 งบเงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 215.00 215.00 216.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 0.00 0.00 216.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี 

คน 0.00 0.00 217.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 215.00 0.00 216.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

คน 215.00 0.00 216.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 0.00 0.00 215.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ 

คน 215.00 215.00 216.00 216.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   (ระดับประถมศึกษา)    รหัสโครงการ 6303000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน) 
             KPI : BB 412 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 
                    ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาล
สนับสนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 5 รายการ คือ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนอกจากสะท้อนให้เห็นถึง
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ความตั้งใจจริงในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบองค์รวมในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้หลายลักษณะผ่านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึงดำเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเสริม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 3. เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ในด้านหนังสือเสริมประสบการณ์ อุปกรณ์
การเรียน เครือ่งแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,669,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 431 
   2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา คน 431 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชั้น 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักเรียนมีความพร้อมทางสติปัญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 100 
   2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ร้อยละ 100 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
31

01
02

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1  การจัดการ
เรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
2. ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3. ค่าทางด่วน 
4. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ยานพาหนะ 
5. ค่าจ้างเหมา 
6. ค่าวัสดุสำนักงาน 
7. ค่าวัสดุกีฬา 
8. ค่าวัสดุการเกษตร 
9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
11. ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
13. ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อสารการเรียน
การสอน 
14. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
15. ค่าถ่ายเอกสาร 
16. ค่าวัสดุอื่นๆ 
17. ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ 
หลักสูตร และรายงานต่างๆ  
18. ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ 
19. ค่าวัสดุอื่นๆ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 827,500 บาท 

827,500.00 200,000.00 285,000.00 217,000.00 125,500.00 

10
31

01
02

02
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าหนังสือ
เรียน เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าจัดซื้อหนังสือ
เรียน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,200 บาท 

305,200.00 0.00 305,200.00 0.00 0.00 

10
31

01
02

03
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์
การเรียน เรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2562 = 84,045 
ภาคเรียนที่ 1/2563 = 85,755 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,800 บาท 

169,800.00 84,045.00 0.00 85,755.00 0.00 

10
31

01
02

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่า
เครื่องแบบนักเรียน เรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,400 บาท 

158,400.00 0.00 0.00 158,400.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

31
01

02
05

44
 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1. โครงการค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.
4-6  
    1.1 ค่าวิทยากร จำนวน 5 คนๆ 
ละ 3 ซม.ๆ ละ 600 บาท = 9,000 
บาท 
    1.2 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 
204 คน จำนวน 7 มื้อๆ ละ 60 บาท 
= 85,680 บาท 
    1.3 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
จำนวน 204 คน จำนวน 5 มื้อๆ ละ 
35 บาท = 35,700 บาท 
รวมเป็นเงิน  130,380 บาท 
2. โครงการ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
สร้างสรรค์งานกราฟิก  
    2.1 ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน 3 
ซม.ๆ ละ 600 บาท = 1,800 บาท 
    2.2 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 
61 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท 
= 3,965 บาท 
    2.3 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
จำนวน 61 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 
35 บาท = 2,135 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,900 บาท 
3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4-6 
     3.1 ค่าวิทยากร จำนวน 3 คนๆ 
ละ 3 ซม.ๆ ละ 600 บาท = 5,400 
บาท 
     3.2 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 
207 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท 
= 13,455 บาท 
     3.3 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
จำนวน 207 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 
35 บาท = 7,245 บาท 
รวมเป็นเงิน 26,100 บาท 
4. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ ระดับชั้น ป. 1- 6 
     4.1 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 
440 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท 
= 28,600 บาท 
     4.2 ค่าอาหารว่างนักเรียน 
จำนวน 440 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 
35 บาท = 15,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 44,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,000 บาท 

209,000.00 138,280.00 26,100.00 44,620.00 0.00 

รวม 1,669,900     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1  การจัดการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าหนังสือเรียน เรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับบริการ 

คน 431.00 431.00 440.00 440.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

    รหัสโครงการ 6304000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 411 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ (1,364 คน) 
    KPI : BB 412 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่  : 0203, 2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ 
โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนดำเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียน โดย
มุ่งเน้นให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความสำคัญกับการสร้าง
สวัสดิการพ้ืนฐานที่ เท่าเทียมกันในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกลของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. ให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่จำนวน 6 ระดับชั้นได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  
 2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
 4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   
 5. ยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
 6. นักเรียนจบการศึกษา 2 ระดับชั้น   
 7. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา 2 ระดับชั้น   
 2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 6 ระดับชั้น   
 3.  ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
 4. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 
 
6. วิธีการดำเนินงาน บริหารจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และจัดให้ครูได้รับการอบรมในแต่กลุ่มสาระวิชา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 4,466,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 710 
   2. ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 
   2. นักเรีบยสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 100 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงเวลา   
   1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับชั้น 2 
   2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
31

01
03

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 การ
จัดการเรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ : 
1. เบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ 
4. การเบี้ยเลี้ยงและที่พักไปราชการ 
5. ค่าจ้างเหมา 
6. ค่าตำรา วารสาร คู่มือ นวนิยาย 
นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
7. ค่าวัสดุานักงาน 
8. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
9. ค่าวัสดุกีฬา 
10. ค่าวัสดุเกษตร 
11. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
13. ค่าวัสดุการศึกษา 
14. ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
และปะปา 
15. ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
16. ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
17. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
18. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
19. ค่าถ่ายเอกสาร 
20. ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ 
หลักสูตร และรายงานต่างๆ 
21. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล 
22. ค่าล้างอัดภาพ 
23. ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 
24. ค่าวัสดุอื่นๆ 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1527200 บาท 
 

1,527,200.00 500,000.00 800,000.00 150,000.00 77,200.00 

10
31

01
03

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 2 
ค่าตอบแทนจ้างสอน
อาจารย์พิเศษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนจ้างสอน
อาจารย์พิเศษ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 958000 บาท 

958,000.00 224,600.00 196,000.00 205,200.00 332,200.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

31
01

03
03

44
 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุ
กรณ์การเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กนัยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299300 บาท 

299,300.00 144,150.00 0.00 155,150.00 0.00 

10
31

01
03

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334800 บาท 

334,800.00 0.00 0.00 334,800.00 0.00 

10
31

01
03

05
44

 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่า
หนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 723300 บาท 

723,300.00 0.00 723,300.00 0.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

31
01

03
06

44
 

6. กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1. โครงการค่ายลูกเสือ ม.
1 จำนวน148 คน ค่าอาหาร 7 มื้อๆละ 54 
บาท เป็นเงิน 55944 บาท ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 20 บาท/คนๆละ 6 มื้อ เป็น
เงิน 17760 บาท  รวมเงิน 73704 บาท 
2. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุง
รัตนโกสินทร์ ชั้น ม.3 จำนวน 130 คน 
ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 73 บาท  เป็นเงิน 
9490 บาท  ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 
คันๆละ10000 บาท เป็นเงิน 30000 บาท 
รวมเงิน 39490 บาท 
3. โครงการแหล่งเรียนรู้มรดกโลก ชั้น ม.6 
จำนวน 66 คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 73 
บาท เป็นเงิน 24090 บาท  ค่า
ยานพาหนะในการเดินทาง ไป-กลับ เป็น
เงิน 36000 บาท รวมเงิน 60090 บาท 
4. โครงการบูรพาศึกษา ชั้น ม.4 จำนวน 
98 คน ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 73 บาท เป็น
เงิน 35770 บาท ค่าเช่ารถบัส 3 วันๆละ 2 
คนๆละ 12000 บาท เป็นเงิน 72000 บาท 
รวมเงิน 107770 บาท 
5. โครงการภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ชั้น ม.5 จำนวน 103 คน 
ค่าอาหาร 5 มื้อๆละ 73 บาท เป็นเงิน 
37595 บาท ค่าเช่ารถบัส 3 วันๆละ 2 
คันๆ 12000 บาท เป็นเงิน 72000 บาท 
รวมเงิน 109595 บาท 
6. โครงการวันคริสมาส ชั้น ม.1 จำนวน 
148 คน ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 55 บาท 
เป็นเงิน 8140 บาท ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 
4 ชม.ๆละ 500 บาท เป็นเงิน 2000 บาท 
รวมเงิน 10140 บาท 
7. โครงการอบรมกฎหมาย ICT ชั้น ม.1 
จำนวน 148 คน ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 54 
บาท เป็นเงิน 7992 บาท ค่าวิทยากร 1 
คนๆละ 4 ชม.ๆละ 500 บาท เป็นเงิน 
2000 บาท รวมเงิน 9992 บาท 
8. โครงการค่ายลูกเสือ ม.3 จำนวน130 
คน ค่าอาหาร 6 มื้อๆละ 63 บาท เป็นเงิน 
49140 บาท  ค่าต๋ัวรถไฟ 700 บาท/คน  
เป็นเงิน 91000 บาท  รวมเงิน 140140 
บาท 
9. โครงการค่ายลูกเสือ ม.2 จำนวน 116 
คน ค่าอาหาร 8 มื้อๆละ 63 บาท เป็นเงิน 
58464 บาท  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
19 บาท/คน ๆละ 6 มื้อ เป็นเงิน 14015 
บาท รวมเงิน 72479 บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 623400 บาท 

623,400.00 400,789.00 222,611.00 0.00 0.00 

รวม 4,466,000     

  

127



12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผศ.ปิยะ   มีอนันต์   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 661.00 661.00 710.00 710.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพ่ึง
พอใจของผู้ได้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนจ้างสอน
อาจารย์พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 661.00 661.00 710.00 710.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุกรณ์การเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับสนับสนุน 

ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ได้นับริการ 

ร้อยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 710.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 710.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 661.00 661.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ที่ได้รับบริการ 

ร้อยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ    รหัสโครงการ 6305000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63321 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 211 ร้อยละเด็กพิเศษท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถเข้าศึกษาร่วมกับเป็นปกติ 

                               ได้ ร้อยละ 50 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่างทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค 
(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้นจากการที่ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ได้
ดำเนินการกิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2561 สามารถเป็นศูนย์สาธิตให้นักศึกษาได้มีความรู้และเจต
คติท่ีดีในการดูแล ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนเด็กที่มีความ
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ต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษาและการศึกษาพิเศษในท้องถิ่นจังหวัดใกล้เคียง ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและบูรณาการ
สู่ชุมชนแก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีทักษะการเรียนรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 4. เป็นศูนย์สาธิตสำหรับนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  นักเรียน  นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1. จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
 2. จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,160,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้ง 10 
   2. จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้ารับการพัฒนา คน 200 
   3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ ครั้ง 256 
   4. จำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองพัฒนาการ คน 100 
   5. 5. จำนวนเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการ ปัญหาทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา คน 50 
   6. 6. จำนวนครั้งที่ได้รับในการพัฒนาทักษะเด็กพิเศษในชุมชน ครั้ง 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 
   2. ผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
   3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
   4. เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 80 
   5. ครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

ร้อยละ 80 

   6. เด็กพิเศษในชุมชนได้รับการพัฒนาจากสื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62) ร้อยละ 15 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) ร้อยละ 32 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63) ร้อยละ 32 
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) ร้อยละ 22 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

12
01

01
42

 

1. การบริหารปรับปรุง
อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และปรับภูมิทัศน์
อาคารศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการปรับปรุงอาคารภายใน
ลายนอก ห้องเรียนและค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง
แอร์ประกันลิฟต์  ฯลฯ เป็น
ต้น  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 
บาท 

120,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

10
32

12
01

02
42

 

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/
วัสดุการเกษตร/วัสดุงาน
บ้านงานครัว 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
จัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ A4  
กระดาษสี กระดาษหนังช้าง 
แฟ้ม  ดินสอ ปากกา กาว 
หมึกปริ้น โต๊ะลิ้นชัก ตู้  ดิน 
ดอกไม้ กระถาง  ปุ้ย หิน 
ทราย ผงซักฟอก น้ำยาทำ
ความสะอาดพื้น สเปย์ปรับ
อากาศฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

12
01

03
42

 

3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดู
งาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ 
ค่าที่พัก /ค่าเช่ารถ /ค่าเสื่อม
รถ/ค่าเดินทาง/ค่าอาหาร
กลางวัน/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  สำหรับการไป
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุน้ำมัน - ค่าวัสดุ   
ของที่ระลึก  ไวนิลกระดาษ  
แฟ้ม  หมึกพริ้นเตอร์  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 20,000.00 10,000.00 

10
32

12
01

04
42

 

4. อบรมบริการวิชาการ
เชิงปฏิบัติการด้าน
การศึกษาพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
  
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
- จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา 
สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ฯลฯ
  
- ค่าถ่ายเอกสาร  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 

10
32

12
01

05
42

 

5. กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการ
สอนสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : - 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 429000 
บาท 

429,000.00 84,000.00 126,000.00 126,000.00 93,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

12
01

06
42

 

6. การอบรมให้คำปรึกษา
และแนะนำการดูแลเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ
ให้กับผู้ปกครองในชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
- ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าวัสดุ  
กระดาษสี กระดาษแข็ง สี ฟิว
เจอร์บอร์ด ปากกา แฟ้ม  
ฯลฯ  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 

10
32

12
01

07
42

 

7. การคัดกรองพัฒนาการ
เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ทางการเรียนรู้และปัญหา
ทางพัฒนาการในชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย ค่า
เบี้ยเลี้ยง/ ค่าเช่ารถ /ค่าเสื่อม
รถ/ค่าเดินทาง/ น้ำมัน/
ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม  
-ค่าวัสดุ เช่น ซอง ปากกา 
สมุด กระดาษการ์ด ป้าย 
หมึกพริ้นเตอร์ อุปกรณ์ในการ
คัดกรอง ฯลฯ  
- ค่าถ่ายเอกสาร  
- ค่าตอบแทน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120000 
บาท 

120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

10
32

12
01

08
42

 

8. กิจกรรมส่งเสริมการ
พูดสำหรับเด็กที่มี
พัฒนาการภาษาล่าช้าใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลในชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 
เช่น ซอง ปากกา สมุด 
กระดาษการ์ด กระดาษแข็ง 
และสื่อการต่างๆ  
- ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
- ค่าตอบแทน 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110000  
บาท 

110,000.00 0.00 30,000.00 50,000.00 30,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

12
01

09
42

 

9. พัฒนาคุณลักษณะเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ  
จัดซื้อวัสดุ เช่น หมึกปริ้น 
กระดาษ 100 ปอนด์ แฟ้ม 
กระดาษสี หนังสือแบบเรียน
พัฒนาด้านการศึกษาพิเศษ  
อุปกรณ์ด้านการศึกษาพิเศษ  
โปรแกรมสำหรับฝึกเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท วัสดุสื่อสำเร็จรูป 
ฯลฯ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 
บาท 

80,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

10
32

12
01

10
42

 

10. กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก
พิเศษในชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30  
เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถานที่ในความ
รับผิดชอบในจังหวีด
พระนครศรีอยุธยาและ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : -  จัดซื้อวัสดุ 
เช่น ซอง อุปกรณ์ในการ
พัฒนาเด็ก และ สื่อการต่างๆ  
- ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
- ค่าตอบแทน 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41000 
บาท 

41,000.00 0.00 20,000.00 21,000.00 0.00 

รวม 1,160,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกิจกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ปรับภูมิทัศน์อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์และ
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับ
การซ่อมแซมและปรับปรุง 

ร้อยละ 0 80 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 0 80 80 80 

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุการเกษตร/
วัสดุงานบ้านงานครัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุ  
อุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุ
อุปกรณ์ในสำนักงาน และสิ่ง
อำนวยความสะดวก 

รายการ 10 10 10 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ

ร้อยละ 80 80 80 80 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

บุคลากรมีความพึงพอใจ 
3. ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการ

พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 0 0 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้มี
การพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาพิเศษ 

ครั้ง 0 0 2 1 

4. อบรมบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู บุคลากร
ได้รับบริการวิชาการ/การ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 0 0 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัด
อบรมบริการวิชาการด้าน
การศึกษาพิเศษ 

ครั้ง 0 0 1 1 

5. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการ
เรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะ
ด้านการเรียนรู้ต่อเนื่องและมี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะ
ด้านการเรียนรู้ 

ครั้ง 50 78 78 50 

6. การอบรมให้คำปรึกษาและแนะนำ
การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับ
ผู้ปกครองในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ครั้ง 0 2 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
และมีความพึงพอใจในการับ
บริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

7. การคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
ต่อปัญหาทางการเรียนรู้และปัญหาทาง
พัฒนาการในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก
กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

คน 30 50 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กกลุ่ม
เสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้
ได้รับการคัดกรอง 

ร้อยละ 80 80 80 0 

8. กิจกรรมส่งเสริมการพูดสำหรับเด็กที่มี
พัฒนาการภาษาล่าช้าในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน 

คน 0 10 30 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน 

คน 0 10 30 10 

9. พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะ
ด้านการเรียนรู้และมีอุปกรณ์ใน
การพัฒนา 

รายการ 10 10 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 80 0 

10. กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กพิเศษในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : ผู้ที่
เกี่ยวข้องเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในชุมชนผลิตสื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ 

ครั้ง 0 10 10 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครอบครัว
และผู้เกี่ยวข้องสามารถผลิตสื่อ
เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ 

ร้อยละ 0 820 80 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
    รหัสโครงการ 6306000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63314 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบ
อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว
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นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจำเป็นต้องมี
ศักยภาพด้านอ่ืน ๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควร
ต้องมีความพร้อมด้านต่าง ๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็น
ความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/เตรียมฝึก/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 937,330.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตร 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

08
02

01
42

 

1. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 61200 [km 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 12000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 21514 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94714 
บาท 
 

94,714.00 51,514.00 32,000.00 0.00 11,200.00 

10
12

08
02

02
42

 

2. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 20700 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 135300 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 26551 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,551 
บาท 
 

182,551.00 56,480.00 35,460.00 73,311.00 17,300.00 

10
12

08
02

03
42

 

3. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 54000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 11000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 14509 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79509 
บาท 
 

79,509.00 36,309.00 11,400.00 23,200.00 8,600.00 

10
12

08
02

04
42

 

4. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 92200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 48550 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 18701 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159451 
บาท 
 

159,451.00 34,120.00 32,031.00 78,300.00 15,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

08
02

05
42

 

5. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรการปกครอง
ท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 45000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 54700 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 11762 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111462 
บาท 
 

111,462.00 46,762.00 22,100.00 38,400.00 4,200.00 

10
12

08
02

06
42

 

6. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 36000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 36720 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 22768 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95488 
บาท 
 

95,488.00 51,520.00 23,168.00 17,200.00 3,600.00 

10
12

08
02

07
42

 

7. พฒันานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 27000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 28750 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 7456 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63206 
บาท 
 

63,206.00 35,400.00 3,831.00 5,475.00 18,500.00 

10
12

08
02

08
42

 

8. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรประวัติศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 18000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 14525 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 7469 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39994 
บาท 
 

39,994.00 15,715.00 8,799.00 15,480.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

08
02

09
42

 

9. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาจีน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 25200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 4467 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34667 
บาท 
 

34,667.00 13,100.00 11,867.00 3,800.00 5,900.00 

10
12

08
02

10
42

 

10. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
และสังคม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 73200 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 3088 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76288 
บาท 
 

76,288.00 27,688.00 31,200.00 17,400.00 0.00 

รวม 937,330.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมบรรลุตามวัสถุประสงค์ 

กิจกรรม 1 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 0 80 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 7 4 6 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 5 3 3 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 4 5 6 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน กิจกรรม 5 3 4 1 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

หลักสูตรการปกครองท้องถ่ิน กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 80 80 80 

6. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 7 4 3 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 6 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รอ้ยละ 80 80 80 80 

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาจีน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 4 3 2 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 3 3 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
    รหัสโครงการ 6306000005 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 

                              จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มี
หน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนจะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน แต่
เนื่องจากในปัจจุบันครุภัณฑ์บางอย่างเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการจัดการเรียน
การสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความสำคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือให้การเรียนสอนและการดำเนินงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานและด้านการเรียนการสอนในคณะมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาและบุคลากร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 335,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ชุด 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอนและดำเนินงานตามที่กำหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

15
01

01
31

 

1. ชุดเครื่องเสียงห้อง
ประชุม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/1/2563 ถึง 
วันที่ 31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดเครื่อง
เสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 
ราคา 335000 จำนวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงิน 335,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
335,000.00 บาท 

335,000.00 0.00 335,000.00 0.00 0.00 

รวม 335,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
เครื่องเสียงห้องประชุม 

ชุด 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมี
ครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอน
และดำเนินงานตามที่กำหนด 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    รหัสโครงการ 6306000011 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป
กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มี
ความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี  
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถท่ีสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที ่01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 139,790.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

01
42

 

1. โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (ภาษาจีน) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 
 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

02
42

 

2. กิจกรรมศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ศาล 
(นิติศาสตร์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 3800 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,400 บาท 
 

9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

03
42

 

3. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ในสตวรรษที่ 21 (พัฒนา
ชุมชนและสังคม) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 2400 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท 
 

2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

04
42

 

4. สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10800 
บาท 
 

10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

05
42

 

5. อบรมการใช้เอกสาร
ออนไลน์และคิวอาร์โค้ด 
(ปกครองท้องถ่ิน) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 1800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 
 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้
ภาษาอาหรับใน MS-
Office (สหวิทยาการ
อิสลามเพื่อสังคม) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 1050 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4650 บาท 
 

4,650.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

07
42

 

7. เสริมทักษะการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ในศตวรรษ
ที่ 21 สำหรับนักศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1200 บาท 
 

1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

08
42

 

8. ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ดนตรีไทย) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 2400 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2800 บาท 
 

2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

09
42

 

9. การใช้ทักษะการ
สื่อสารเพื่อนำเสนองาน
ประยุกต์ศิลป ์
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 
 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

10
42

 

10. การประยุกต์ลวดลาย
รปูแบบต่างๆสู่ผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ (ประยุกต์
ศิลป์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3000 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 
 

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

11
42

 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
(ศิลปะการแสดง) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 5400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5400 บาท 
 

5,400.00 0.00 3,000.00 0.00 2,400.00 

10
12

01
01

12
42

 

12. อบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยสำหรับ
สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/4/63 - 31/6/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 2400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 
 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

10
12

01
01

13
42

 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานโรงแรมและเรียนรู้
มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 6000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 18000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  26100 
บาท 
 

26,100.00 0.00 0.00 26,100.00 0.00 

10
12

01
01

14
42

 

14. พฒันาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4600 บาท 
 

4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

15
42

 

15. ศึกษาดูงานท่าอากาศ
ยานนานาชาติ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 9000 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1080 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13680 
บาท 
 

13,680.00 13,680.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

16
42

 

16. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมตะวันตกใน
บริบทพหุวัฒนธรรม 
(ภาษษอังกฤษ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 
 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

17
42

 

17. พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑  (ดนตรี
สากล) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4600 บาท 
 

4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 

10
12

01
01

18
42

 

18. อบรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (ภาษาญ่ีปุ่น) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 
 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

19
42

 

19. พัฒนาบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(นิเทศศาสตร์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 11300 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,500 
บาท 
 

18,500.00 0.00 0.00 18,500.00 0.00 

10
12

01
01

20
42

 

20. ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(นิเทศศาสตร์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/07/63 - 31/0963 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 4460 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8060 บาท 
 

8,060.00 0.00 0.00 0.00 8,060.00 

รวม 139,790.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาจีน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาล 
(นิติศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาในสตวรรษที่ 21 (พัฒนาชุมชน
และสังคม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

4. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

5. อบรมการใช้เอกสารออนไลน์และคิว
อาร์โค้ด (ปกครองท้องถ่ิน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอาหรับใน 
MS-Office (สหวิทยาการอิสลามเพื่อ
สังคม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

7. เสริมทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ
นักศึกษาประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 0 0 0 

8. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (ดนตรีไทย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

9. การใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อนำเสนอ
งานประยุกต์ศิลป์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

10. การประยุกต์ลวดลายรูปแบบต่างๆสู่
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (ประยุกต์ศิลป์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (ศิลปะการแสดง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 85 

12. อบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับ
สื่อมวลชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการงานโรงแรมและ
เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
(ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

14. พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

15. ศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

16. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมตะวันตกในบริบทพหุ
วัฒนธรรม (ภาษษอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ รอ้ยละ 85 0 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
17. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑  (ดนตรีสากล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

18. อบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาญ่ีปุ่น) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

19. พัฒนาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (นิเทศศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

20. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ (นิเทศศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการดำเนิน 
   ชีวิตที่เป็นสุข    รหสัโครงการ 6306000006 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63102 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 102 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (อย่างน้อยด้านละ 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า  สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึง สังคม ที่มีจำนวน
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ  ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่พร้อมไปด้วยความรู้ 
ประสบการณ์ชีวิตมาก เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญามิให้สูญหาย มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่ งต่าง ๆ ได้ดี  เป็น
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ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ลูกหลานและคนรุ่นหลังควรคำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุ ดังนั้น 
หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ
ที่จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อครอบครัวเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตและการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเป็นประชากรที่ล้วนกำลังเติบโตเจริญวัยขึ้นมาทดแทน
ผู้ใหญ่และจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตจึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็กและ
เยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรม
ประจำใจแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าพลเมืองของชาติในอนาคตจะต้องเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถและมีคุณค่าส่งผลให้
ประเทศชาติเจริญสืบไป จากข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวที่ดีแก่
ประชาชน จึงเสนอโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือ
การดำเนินชีวิตที่เป็นสุข  เพ่ือจะทำให้ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมมากขึ้น สามารถ
อยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการดำเนิน
ชีวิตที่เป็นสุข   
 2. เพ่ือเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 ตำบล/โรงเรียนในตำบล  ประชาชนจังหวัดอ่างทอง 40 
ตำบล/โรงเรียนในตำบล 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,100,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนพื้นที่เป้าหมายในการดำนเนินกิจกรรม ตำบล 80 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 2,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

01
01

01
42

 

1. ส่งเสริมประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเพื่อการดำเนิน
ชีวิตที่เป็นสุข 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากรจำนวน 1700 ชัวโมง 
เป็นเงิน 1,020,000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 700,000 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 380,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 
บาท 
 

2,100,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 300,000.00 

รวม 2,100,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ส่งเสริมประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่
เป้าหมายในการดำเนินการ 

ตำบล 20 30 40 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความ 
   เข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน    รหสัโครงการ 6306000007 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่าการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
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และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จากความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของชาติ และตามแผนพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ.2560 -2564 ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้ างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
 2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในด้านทุนชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาและผู้สูงอายุ 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในเชิงพื้นที่  
 3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจของชุมชนฐานรากในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฐานรากในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครัวเรือนเป้า จำนวน 40 ครัวเรื่อน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน เสวนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 650,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความยากจน ครัวเรือน 40 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครัวเรือนเป้าหมายพ้นจากระดับความยากจน ร้อยละ 60 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
02

01
42

 

1. ส่งเสริมศักยภาพชุมชน
ฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 500 ชัวโมง เป็นเงิน 
300,000 บาท 
ค่าใช้สอย  200,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่า
เช่ารถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุง
รถ/ค่าที่พัก 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 150,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 
บาท 
 

650,000.00 120,000.00 280,000.00 200,000.00 50,000.00 

รวม 650,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รจุิโมระ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่
ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือน
เป้าหมายที่อยู่ในเกณฑ์ความ
ยากจน 

ครัวเรือน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน
เป้าหมายพ้นเกณฑ์ความยากจน
ร้อยละ 

ร้อยละ 0 0 0 60 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
   รหัสโครงการ 6306000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 102 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (อย่างน้อยด้านละ 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญ
ของการให้บริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพที่เพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงได้จัด
โครงการการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ตามความต้องการของชุมชนสังคมทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคม
และประเทศชาติโดยได้กำหนดแผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือให้การดำเนินงาน
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บริการวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์ของคณะฯรวมทั้งจะทำให้การดำเนินงานด้านเอกสารในการให้บริการวิชาการดำเนินการอย่าง
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม 
 2. เพ่ือเป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเน้นให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนและสังคม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติงาน/สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม โครงการ 18 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

01
42

 

1. English 
Edutainment Day 
Camp 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
21600 บาท 
ค่าใช้สอย 8400 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

02
42

 

2. บริการวิชาการให้
ความรู้ภาษาจีน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 10000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

03
42

 

3. การใช้วัตกรรมสื่อการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นระดับ
มัธยมศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 
12000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 7000 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

04
42

 

4. การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 10150 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 12650 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

05
42

 

5. เผยแพร่ความรู้
กฎหมายครอบครัวและ
มรดกสู่ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 20600 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

06
42

 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 21000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านและเขียนภาษาไทย
เพื่อชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 21600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

08
42

 

8. เยาวชนรุ่นใหม่พร้อมใจ
ลดใช้พลาสติก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 10800 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 5100 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 4100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

09
42

 

9. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 5500 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 17200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

10
42

 

10. อบรมเชิงปฎิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรี และการบรรเลง
รวมวงในแบบดนตรีร่วม
สมัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 16800 บาท  
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 13200 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

11
42

 

11. คุณธรรมจริยธรรมกับ
คนรุ่นใหม่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 9000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 8400 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

12
42

 

12. การพัฒนาสมรรถนะ
ในการบริหารจัดการ
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 10800 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 10000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 9200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

13
42

 

13. เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 21600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 3400 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

14
42

 

14. การพัฒนาเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ชุมชนบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 15400 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 11000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

15
42

 

15. อบรมเชิงฏิบัติการ
การให้ความรู้ทางด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะการแสดง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 4800 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 24000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

16
42

 

16. อบรมเชิงฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพดนตรี
ไทยในท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 19200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 6600 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 4200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

17
42

 

17. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทำแผนที่เดิน
ดินเพื่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 9600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 18250 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

18
42

 

18. โครงการบริการวิชา
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 5400 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 12000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 500,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. English Edutainment Day Camp ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. บริการวิชาการให้ความรู้ภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

3. การใช้วัตกรรมสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น
ระดับมธัยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 60 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

4. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

5. เผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัว
และมรดกสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียน
ภาษาไทยเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 120 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
8. เยาวชนรุ่นใหม่พร้อมใจลดใช้พลาสติก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

10. อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานทางดนตรี และการบรรเลงรวมวง
ในแบบดนตรีร่วมสมัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

11. คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

12. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร
จัดการชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 45 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

13. เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

14. การพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาชุมชนบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

15. อบรมเชิงฏิบัติการการให้ความรู้
ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะการแสดง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

16. อบรมเชิงฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดนตรีไทยในท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

17. การอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนที่
เดินดินเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

18. โครงการบริการวิชาการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 50 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
    รหัสโครงการ 6306000020 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์ 

                               พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีการดำเนินการผลักดันเรื่องการเพ่ิม
คุณค่า (Value creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าการผลิตสินค้า
และบริการให้เพ่ิมสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 ได้มีการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางวัฒนธรรมของ
ประเทศแล้ว นำมาใช้ประโยชน์โดยหาแนวทางเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในระดับภาคเศรษฐกิจจริงภายใต้
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่าของสินค้า บริการและสนับสนุนให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทำให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น และจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 สู่การปฏิบัติมีหลักการและแนวทางดำเนินงานดังนี้ 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา และ อ่างทอง 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 893,045.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
01

01
42

 

1. การต่อยอดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก
ต้นกล้วยอย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 108,000 
บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 80,000 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 62,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 
บาท 
 

250,000.00 25,000.00 100,000.00 100,000.00 25,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
01

02
42

 

2. รักษ์น้ำ รักษ์
สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนใน
การส่งเสริมวัชพืช
ผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 64,800 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 50,000 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 55,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 
บาท 
 

170,000.00 19,500.00 80,500.00 50,000.00 20,000.00 

10
32

17
01

03
42

 

3. พัฒนาเยาวชนให้ใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอ
บางปะอิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 62 - กันยายน 
63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 108,000 
บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 51,000 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000 
บาท 
 

162,000.00 0.00 47,700.00 97,400.00 16,900.00 

10
32

17
01

04
42

 

4. การพัฒนาสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
“รำกลองยาว” ชุมชน
บ้านลาว ตำบลเทวราช 
อำเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 14,400 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 54,740 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 30,860 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 
บาท 
 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
01

05
42

 

5. การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการผลิตสื่อออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางไทร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม  - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 43,200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 101,680 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 66,165 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,045 
บาท 
 

211,045.00 0.00 53,760.00 157,285.00 0.00 

รวม 893,045.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ต้อนกล้วย 

กิจกรรม 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้ผลิตภัณฑ์
จากต้นกล้วย 

ชึ้น 0 0 0 1 

2. รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชน
ในการส่งเสริมวัชพืชผักตบชวาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมวัชพืชผักตบชวาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ครั้ง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากผักตบชวา 

ชึ้น 0 0 0 1 

3. พัฒนาเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอบางปะ
อิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้สื่อ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ชึ้น 0 0 0 1 

4. การพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน “รำกลองยาว” ชุมชนบ้านลาว 
ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 0 0 0 

5. การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง กิจกรรม 0 3 4 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางไทร 

ในการจัดกิจกรรม 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 80 80 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ     

    รหัสโครงการ 6307000005 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (ข้อเสนอของ 

                              กรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 งานจัดการเรียนการสอนและการบริห ารงานคณ ะวิทยาการจัด  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นงานสนับสนุนนโยบายที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมในการดำเนินการที่การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้สอนและผู้บริหาร สามารถจัดการเรียนการสอน การบริหารงานต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแผนการ
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จัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจนตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ 
เพ่ือเป็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มาพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนตามมาตรฐานของสำนักงาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพ่ือให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว 
คณะวิทยาการจัดการจำเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของงานประกันคุณภาพ 
โดยมีสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล ให้สามารถดำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี 
 2.  เพ่ือตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร และคณะ 
 3.  เพ่ือพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร และคณะ ให้มีคุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 123,420.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้ง 2 
   2. จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้ง 2 
   3. จำนวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ครั้ง 1 

   4. จำนวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ครั้ง 1 
   5. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุน และรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

ครั้ง 13 

   6. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุน และรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 

ครั้ง 1 

   7. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดเวที ครั้ง 7 
เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร้อยละ 85 
   2. จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร้อยละ 85 
   3. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับ ร้อยละ 85 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
หลักสูตร 
   4. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
คณะ 

ร้อยละ 85 

   5. ระดับความสำเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
   6. ระดับความสำเร็จของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ร้อยละ 85 
   7. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดเวที ร้อยละ 85 
   8. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 12 
   2. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 52 
   3. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 35 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
03

01
42

 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคา 2563-มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคาร 41 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 20 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ  
35 บาท = 1,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท 

1,400.00 0.00 700.00 700.00 0.00 

10
12

03
03

02
42

 

2. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม 2563-มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคาร 41 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าอาหาร
ว่าง จำนวน 60 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท  
= 4,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท 

4,200.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 

10
12

03
03

03
42

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน 2563-
มิถุนายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคาร 41 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 36 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ  
35 บาท = 2,520 บาท 
- ค่าอาหาร จำนวน 36 คนๆ 
ละ  
1 มื้อๆ ละ 100 บาท  
= 3,600 บาท 
รวม 6,120 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,120 บาท 

6,120.00 0.00 0.00 6,120.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
03

04
42

 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
คณะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   กรกฎาคม 2563-
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคาร 41 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 70 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ  
35 บาท = 4,900 บาท 
- ค่าอาหาร จำนวน 70 คนๆ 
ละ  
1 มื้อๆ ละ 100 บาท  
= 7,000 บาท 
รวม 11,900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,900 
บาท 

11,900.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 

10
12

03
03

05
42

 

5. กิจกรรมสนับสนุนและ
ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน 2563-
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคาร 41 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
รายละเอียด :  
- ค่าวัสดุ จำนวน 13 สาขาๆ 
ละ 1,800 บาท = 23,400 
บาท 
 
ใช้สอย 
รายละเอียด :  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 70 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ  
35 บาท = 4,900 บาท 
- ค่าอาหาร จำนวน 70 คนๆ 
ละ  
1 มื้อๆ ละ 100 บาท = 7,000 
บาท 
รวม 11,900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,300 
บาท 

35,300.00 0.00 0.00 23,400.00 11,900.00 

10
12

03
03

06
42

 

6. กิจกรรมสนับสนุนและ
ตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   กรกฎาคม 2563-
กันยายน 256 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคาร 41 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
รายละเอียด :  
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 
1,400 บาท  = 1,400 บาท 
 
ใช้สอย 
รายละเอียด :  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 70 คนๆ ละ 3 มื้อๆ 
ละ  
35 บาท = 7,350 บาท 
- ค่าอาหาร จำนวน 70 คนๆ 
ละ  
2 มื้อๆ ละ 80 บาท = 11,200 
บาท 
รวม 18,550 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,950 
บาท 

19,950.00 0.00 0.00 0.00 19,950.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
03

01
42

 

7. กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การจัดเวที คณะวิทยาการ
จัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม 2563 - 
มิถุนายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคาร 41 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
รายละเอียด :  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 60 คนๆ ละ 6 มื้อๆ 
ละ  
35 บาท = 12,600 บาท 
 
ตอบแทน 
รายละเอียด :  
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
4 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท 
= 7,200 บาท 
ใช้สอย 
รายละเอียด :  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 
ละ 35 บาท = 2,100 บาท   
- ค่าจ้างทำป้าย X-Stand 
จำนวน 6 ชุดๆ ละ 800 บาท 
= 4,800 บาท 
- ค่าจ้างทำเล่มคู่มือ จำนวน 
60 เล่มๆ ละ 30 บาท = 
1,800 บาท 
รวม 8,700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,500 
บาท 

28,500.00 0.00 12,600.00 15,900.00 0.00 

10
12

03
03

02
42

 

8. กิจกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน 2563 - 
มิถุนายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคาร 41 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
รายละเอียด :  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 65 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ   35 บาท = 4,550 บาท   
- ค่าอาหาร จำนวน 65 คนๆ 
ละ   1 มื้อๆ ละ 100 บาท = 
6,500 บาท   
รวม 11,050 บาท  
วัสดุ 
รายละเอียด :  
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 
5,000 บาท = 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050 
บาท 

16,050.00 0.00 0.00 16,050.00 0.00 

รวม 123,420.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 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) 

1. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้ง 0 700 700 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ครั้ง 0 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ร้อยละ 0 85 85 0 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การ
การจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร 

ร้อยละ 0 0 85 0 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การ
การจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
คณะ 

ร้อยละ 0 0 0 85 

5. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุน 
และรับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

ครั้ง 0 0 13 13 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของคะแนนประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 0 0 85 85 

6. กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุน 
และรับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของคะแนนประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ร้อยละ 0 0 0 85 

180



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 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) 

คณะ 
7. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การจัดเวที คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการจัดเวที 

ครั้ง 0 6 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดเวที 

ร้อยละ 0 85 85 0 

8. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ คณะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะ
วิทยาการจัดการ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรระยะสั้น คณะวิทยาการจัดการ    รหัสฃ 

    โครงการ 6307000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ผู้เรียนแห่งยุคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในยุคปัจจุบันจัดว่าเป็นยุคพลเมืองในยุคดิจิทัล (Native 
Speakers in Digital Age) ซ่ึงเดิมโตข้ึนมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ วดีีโอเกมส์ โปรแกรมประมวลคำ (Word 
Procuring)และอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว โดย
ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานเว็บไซด์ต่างๆ ได้ ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงคิดพัฒน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรระยะสั้นจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
 2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรระยะสั้นของคณะวิทยาการจัดการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม / สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 22,980.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน คน 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความสำเร็จของการศึกษาดูงาน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

04
02

01
42

 

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน
การพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ และหลักสูตร
ระยะสั้น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กรุงเทพมหานคร หรือ 
จังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
รายละเอียด :  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 20 คนๆ 
ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท = 
9,600 
- ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 
ชิ้นๆ ละ 
1,500 บาท = 3,000 
รวม 12,600 บาท 
วัสดุ 
รายละเอียด :  
- ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 
คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 2,500 
บาท  
= 10,000 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 
380 บาท = 380 
รวม 10,380 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,980 
บาท 

22,980.00 0.00 22,980.00 0.00 0.00 

รวม 22,980.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ และหลักสูตรระยะสั้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่
เข้าร่วมศึกษา 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ
ของการศึกษา 

ร้อยละ 0 85 0 0 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ    รหัสโครงการ 6307000011 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
และเพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดำเนินโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพ่ือ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทำในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อม
รองรับ  จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทำของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่าง
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แน่นอนที่สุด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบ
กับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง5 
ด้าน ได้แก่  1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่  และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 2. นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
 3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  
 4. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 5. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
 6. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 7. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
 8. นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว  
 9. นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
 10. นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  
 11. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
 12. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและ
จัดอบรมเพ่ิมเติมตามศาสตร์วิชาชีพ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 300,390.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 750 
   2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
   2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ร้อยละ 38 
   2. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ร้อยละ 58 
   3. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ร้อยละ 4 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้าน
สภาวิชาชีพ (FAP OPEN 
HOUSE) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ก.ค.2563 – 30 ก.ย.
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 120x6คนx1
วัน=720 
2. ค่าบำรุงรถบัส    1,500 
บาท 
3. ค่าน้ำมัน          2,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   4,220 
บาท 

4,220.00 0.00 0.00 0.00 4,220.00 

10
12

01
02

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 2 การ
เตรียมความพร้อมสู่โลก
การทำงานของนักบัญชียุค
ใหม่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ม.ค.2563 - 31 มี.ค.
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1. ค่าวิทยากร 600x15ชม.x3
คน =27,000 บาท 
2. เอกสารประกอบการอบรม  
22 คนx3ชุดx50คน=3,300 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,300 
บาท 

30,300.00 0.00 30,300.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

03
42

 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
เสริมความรู้ข้ันพื้นฐาน
สำหรับนักศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 เม.ย.2563 -30 มิ.ย.
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1. ค่าวิทยากร 
600x15=9,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

04
42

 

4. กิจกรรมที่ 4 การศึกษา
ดูงานนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ม.ค.2563 -31 มี.ค.
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กรมสรรพากร 
กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 120x6x1วัน=
720บาท 
2. ค่าบำรุงรถ       1,500 
บาท 
3. ค่าน้ำมัน          1,760 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,980 
บาท 

3,980.00 0.00 3,980.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

05
42

 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
แผนธุรกิจ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. 63 - มี.ค. 63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กรุงเทพมหานคร 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าเช่ารถตู้  1 คัน ๆ ละ  
2,500  บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  จำนวน  2 คน ๆ 
ละ  240  บาท  รวม  480  
บาท 
ค่าทำเล่มสรุปกิจกรรม  
จำนวน  500  บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวสัดุ  จำนวน  1,020  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,500 
บาท 

4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

06
42

 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
ฝึกทักษะภาวะผู้นำและ
การทำงานเป็นทีม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย. - มิ.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าอาหาร  จำนวน  23 คน ๆ 
ละ 3 มื้อ ๆ ละ 100  บาท  
รวม  6,900 บาท 
ค่าที่พัก  จำนวน  23 คน ๆ 
ละ  300 บาท  รวม  6,900  
บาท 
ค่าเช่ารถบัส  จำนวน 1 คัน ๆ 
1 วัน ๆ  ละ 8,000 บาท  รวม  
16,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  29,800 
บาท 

29,800.00 0.00 0.00 29,800.00 0.00 

10
12

01
02

07
42

 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
สานสัมพันธ์การจัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 
2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ  600  
บาท  รวม 7,200  บาท 
ค่าอาหาร  จำนวน  50 คน ๆ 
ละ  50 บาท รวม  2,500  
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,700 บาท 

9,700.00 0.00 9,700.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

08
42

 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
จิตอาสา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม  -30 
มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคกลาง 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
ค่าวัสดุ 
1.ค่าวัสดุ เป็นเงิน 6,320 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,320 บาท 

6,320.00 0.00 6,320.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

09
42

 

9. กิจกรรมที่  9  อบรม 
Excel for HR 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 เมษายน - 30 
มิถุนายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนๆละ 
6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
16 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 
3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 16 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,120 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,320 บาท 

6,320.00 0.00 0.00 6,320.00 0.00 

10
12

01
02

10
42

 

10. กิจกรรมที่ 10 ศึกษาดู
งานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าใช้สอย 
ค่าจ้างเหมารถ  13,400 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 960 บาท 
4 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,360 
บาท 

14,360.00 0.00 14,360.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

11
42

 

11. กิจกรรมที่ 11 
กิจกรรม “ศึกษาดูงาน” 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 – 31 
ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กรุงเทพมหานคร หรือ 
จังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1. ค่าบำรุงรักษารถบัส จำนวน  
   1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 
2. ค่าน้ำมัน 8,000 บาท 
3. ค่าบำรุงรักษารถตู้ จำนวน  
   1 ครั้งๆ ละ 500 บาท 
4. ค่าน้ำมันตู้ 3,000 บาท  
5. ค่าเบี้ยงเลี้ยง จำนวน 2 
คนๆ ละ  
   2 วันๆ ละ 240 บาท  
รวม 960 บาท 
7. ค่าที่พัก 1 คืน รวม 7,040 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 
บาท 

21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 

189



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

12
42

 

12. กิจกรรมที่ 12 
กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางด้านการเขียน
โปรแกรมในยุค 4.0 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย. - มิ.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
ค่าตอบแทนวิทยากร  
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1 คนๆ 
ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 

10
12

01
02

13
42

 

13. กิจกรรมที่ 13 
กิจกรรมอบรมด้านการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เพื่อสร้างงานทางธุรกิจ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย. - มิ.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
ค่าตอบแทนวิทยากร  
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1 คนๆ 
ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 

10
12

01
02

14
42

 

14. กิจกรรมที่ 14 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้าน ICT 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
ค่าตอบแทนวิทยากร  
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1 คนๆ 
ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

15
42

 

15. กิจกรรมที่ 15 
กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ชั้นปีที่ 1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม 2563  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าใช้สอย 4,480 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถโดยสาร 
4,000 บาท 
2 คันๆละ 1 วันๆละ 2,000 
บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 480 บาท 
2 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,480 บาท 

4,480.00 0.00 4,480.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

16
42

 

16. กิจกรรมที่ 16 
กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ชั้นปีที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม 2563  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าใช้สอย 13,880 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร 
13,400 บาท 
1 คันๆละ 1 วันๆละ 13,400 
บาท  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 480 บาท 
2 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,880 
บาท 

13,880.00 0.00 13,880.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

17
42

 

17. กิจกรรมที่ 17 
กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ชั้นปีที่ 3 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 เมษายน 2563  ถึง 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคตะวันออก 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าใช้สอย 33,450 บาท 
-ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร = 
26,800 บาท 
1 คันๆละ 2 วันๆละ 13,400 
บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง = 2,400 บาท 
5 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 
-ค่าที่พัก  4,250 บาท 
5 คนๆละ 1 วันๆละ 850 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,450 
บาท 

33,450.00 0.00 0.00 33,450.00 0.00 

10
12

01
02

18
42

 

18. กิจกรรมที่ 18 
กิจกรรมอบรม “ความรู้
เกี่ยวกับโลจิสติกส์”
(นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 
1) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม 2563  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน 1,800 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 
บาท 
1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

19
42

 

19. กิจกรรมที่ 19 
กิจกรรมอบรม “ความรู้
เกี่ยวกับโลจิสติกส์”
(นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 
2) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม 2563  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน 1,800 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 
บาท 
1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

191



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

20
42

 

20. กิจกรรมที่ 20 
กิจกรรมอบรม “ความรู้
เกี่ยวกับโลจิสติกส์”
(นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 
3) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม 2563  ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 
บาท 
2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

21
42

 

21. กิจกรรมที่ 21 
กิจกรรมสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์พบ
ผู้ปกครอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
วัสดุ  
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 3,490 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,490 บาท 

3,490.00 0.00 3,490.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

22
42

 

22. กิจกรรมที่ 22 “การ
พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามศาสตร์” 
(เก็บเส้นทางภาคเหนือ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
31/12/2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดสำคัญทาง
ภาคเหนือ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1. ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 
คันๆ ละ 4 วันๆ ละ 2,200 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท 
 

8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 

10
12

01
02

23
42

 

23. กิจกรรมที่ 23 “การ
พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามศาสตร์” 
(เก็บเส้นทางภาคอีสาน) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดสำคัญทางภาค
อีสาน 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1. ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 
คันๆ ละ 3 วันๆ ละ 2,200 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บาท 
 

6,600.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

24
42

 

24. กิจกรรมที่ 24 
“พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อการแข่งขันทาง
ศาสตร์” 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกล้เคียง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
1. ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 
คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,200 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200 บาท 
 

2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 

10
12

01
02

25
42

 

25. กิจกรรมที่ 25 ศึกษาดู
งานด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 เมษายน -30 
มิถุนายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคตะวันออก 

ใช้สอย 
   รายละเอียด :    
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าบำรุงรถ 1,500 บาท 
- ค่าน้ำมัน  5,780 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,920 บาท 
4 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 
บาท 
- ค่าเช่าที่พัก 3,400 บาท 
4 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,600 
บาท 

12,600.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 

10
12

01
02

26
42

 

26. กิจกรรมที่ 26 
กิจกรรมอบรมเสริมการ
เรียนรู้รายวิชาแผนธุรกิจ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ก.ค. 2563—30 ก.ย. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

10
12

01
02

27
42

 

27. กิจกรรมที่ 27 
กิจกรรมอบรมเสริมการ
เรียนรู้รายวิชาภาวะผู้นำ
และการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ก.ค. 2563—30 ก.ย. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

28
42

 

28. กิจกรรมที่ 28 
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
ดิจิทัลสำหรับ
ผู้ประกอบการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 เมษายน - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 
1 คน ๆละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

7,200.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 

10
12

01
02

29
42

 

29. กิจกรรมที่ 29 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
SME’s 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 เม.ย.2563-30 มิ.ย. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคกลาง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่าบำรุง
รถยนต์ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,500 
บาท  
2. ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 1 ครั้ง  ๆ 
ละ 2,500 บาท  
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน ๆ คนละ 
240 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,440 บาท  
 

5,440.00 0.00 0.00 5,440.00 0.00 

10
12

01
02

30
42

 

30. กิจกรรมที่ 30 
กิจกรรมอบรมเสริมทักษะ
ความรู้ด้านวิชาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวอทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆละ 
6 ชั่วโมงๆละ  600 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท 

5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 

10
12

01
02

31
42

 

31. กิจกรรมที่ 31 
กิจกรรมอบรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพงานแม่บ้าน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย. - มิ.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ 
ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
รายละเอียด : 
1. ค่าเช่าสถานที่  
    จำนวน 1 ครั้ง  
    เป็นเงิน 1,440 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 16 
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
เป็นเงิน 560 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท 

5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
02

32
42

 

32. กิจกรรมที่ 32.จัดซื้อ
วัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.- มิ.ย. 63 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 
จำนวน 2 ครั้ง 15,550 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,550  
บาท 

15,550.00 0.00 7,550.00 8,000.00 0.00 

รวม 300,390.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านสภาวิชาชีพ 
(FAP OPEN HOUSE) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมเปิดบ้านสภา
วิชาชีพ (FAP OPEN HOUSE) 

คน 0 0 0 36 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้
เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึน
มากกว่าก่อนการเข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 80 

2. กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมสู่
โลกการทำงานของนักบัญชียุคใหม่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมสู่โลกการ
ทำงานของนักบัญชียุคใหม่ 

คน 0 22 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้
เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึน
มากกว่าก่อนการเข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 80 0 0 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมความรู้ข้ัน
พื้นฐานสำหรับนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
“การบัญชีข้ันพื้นฐาน” 

คน 0 0 25 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้
เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึน
มากกว่าก่อนการเข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 80 0 

4. กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
“การบัญชีข้ันพื้นฐาน” 

คน 0 36 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้
เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึน
มากกว่าก่อนการเข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 80 0 0 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเข้าร่วม
โครงการแข่งขันแผนธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่

คน 0 5 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

เข้าร่วมโครงการ 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมฝึกทักษะภาวะ
ผู้นำและการทำงานเป็นทีม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่
เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 23 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสานสัมพันธ์การ
จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่
เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 5 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจิตอาสา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

9. กิจกรรมที่  9  อบรม Excel for HR ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 0 85 0 

10. กิจกรรมที่ 10 ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

11. กิจกรรมที่ 11 กิจกรรม “ศึกษาดู
งาน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

12. กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางด้านการเขียนโปรแกรมในยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 25 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้
เขา้อบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 85 

ร้อยละ 0 0 85 0 

13. กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมอบรมด้าน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้าง
งานทางธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 25 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้
เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึน ร้อย

ร้อยละ 0 0 85 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ละ 85 
14. กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้าน ICT 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 25 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้
เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

15. กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

16. กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

17. กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 0 85 0 

18. กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมอบรม 
“ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”(นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

19. กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมอบรม 
“ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”(นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

20. กิจกรรมที่ 20 กิจกรรมอบรม 
“ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์”(นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

21. กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์พบผู้ปกครอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

22. กิจกรรมที่ 22 “การพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาตามศาสตร์” (เก็บเส้นทาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ภาคเหนือ) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 
ร้อยละ 0 0 85 0 

23. กิจกรรมที่ 23 “การพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาตามศาสตร์” (เก็บเส้นทาง
ภาคอีสาน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

24. กิจกรรมที่ 24 “พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อการแข่งขันทางศาสตร์” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

25. กิจกรรมที่ 25 ศึกษาดูงานด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 0 85 0 

26. กิจกรรมที่ 26 กิจกรรมอบรมเสริม
การเรียนรู้รายวิชาแผนธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 0 0 0 85 

27. กิจกรรมที่ 27 กิจกรรมอบรมเสริม
การเรียนรู้รายวิชาภาวะผู้นำและการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 12 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 0 85 0 0 

28. กิจกรรมที่ 28 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับ
ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 0 85 0 0 

29. กิจกรรมที่ 29 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
SME’s 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 0 0 85 0 

30. กิจกรรมที่ 30 กิจกรรมอบรมเสริม
ทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ไม่น้อย

ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

กว่าร้อยละ 85 
31. กิจกรรมที่ 31 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพงานแม่บ้าน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

คน 0 0 16 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้
เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึนหรือมาก
ว่าก่อนเข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

32. กิจกรรมที่ 32.จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดซื้วัสดุ 

ครั้ง 0 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การจัดซื้อวัสดุแล้วเสร็จตามเวลา
ที่กำหนด 

ร้อยละ 0 85 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ ก้าวแรกสู่อุดมศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ     

    รหัสโครงการ 6307000014 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 209 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 580 คน 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้
สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF  
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และความ
รับผิดชอบ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 - 4 
 
6. วิธีการดำเนินงาน นำนักศึกษาเข้าอบรม สัมมนาในกิจกรรมต่าง ๆ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 162,040.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 460 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. จัดโครงการตามกำหนดระยะเวลา ร้อยละ 100 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
03

01
42

 

1. กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับปริญญา
ตรี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563ถึง
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาการจัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
จำนวน 3 คน ๆ ละ 3,600 
บาท  
รวม 10,800 บาท   
ค่าใช้สอย  
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
 จำนวน 50 ค ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 
ละ  
25 บาท รวม 2,500 
2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
50 คนๆ ละ 50 บาท รวม 
2,500 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  จำนวน  1,200 บาท 
 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17000 
บาท 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 

10
12

01
03

02
42

 

2. กิจกรรมการประกวด
แข่งขันแผนธุรกิจ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563ถึง
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,400 
บาท รวม 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
2.ค่าเงินรางวัล จำนวน 
10,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
50 คน ๆ ละ 50 บาท รวม 
2,500  บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท รวม 3,500 บาท 
5.ค่าจ้างทำป้ายกิจกรรม 
จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 1,000 
บาท  
6.ค่าวัสดุ 900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,100 
บาท 

25,100.00 0.00 0.00 0.00 25,100.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
03

03
42

 

3. กิจกรรมสัมมนา ชวน
คิด ชวนฝัน วางรากฐาน
บัณฑิต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563ถึง
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 
บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ จำนวน 2,000 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,300 บาท 

5,300.00 0.00 5,300.00 0.00 0.00 

10
12

01
03

04
42

 

4. กิจกรรมอบรมปรับพื้น 
เปลี่ยนความคิด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563ถึง
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 
ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อ 
ๆ ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ จำนวน 2,000 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท 

8,600.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 

10
12

01
03

05
42

 

5. กิจกรรมอบรมสร้าง
บัณฑิต พิชิตเป้าหมาย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563ถึง
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 
ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 มื้อ 
ๆ ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ จำนวน 2,000 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8,600  
บาท 

8,600.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
03

06
42

 

6. กิจกรรมบูรณาการ
ศาสตร์ สร้าง
ประสบการณ ์
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   30/04/2563ถึง
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
1. ค่าบำรุงรถบัส จำนวน 2 
คัน ๆ ละๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 
1,500 บาท 
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 
2 คัน ๆ ละ 4,000 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน 
ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 
1,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,200  
บาท 

12,200.00 0.00 0.00 12,200.00 0.00 
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7. กิจกรรมสัมมนา 
ส่งเสริม เติมฝันสู่ธุรกิจ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   30/04/2563ถึง
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคกลาง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 
บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 80 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ จำนวน 2,000 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5800  บาท 

5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
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8. กิจกรรมก้าวแรกสู่
อุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.-มิ.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าจ้างทำ
วีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ 
จำนวน 1 ครั้งๆละ 20,000 
บาท 
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการ  
-ขนาด 68*227 ซม. จำนวน 4 
ป้ายๆละ 4,600 บาท รวม 
18,400 บาท 
-ขนาด 72*227 ซม. จำนวน 2 
ป้ายๆละ 4,600 บาท รวม 
9,200 บาท 
3.ค่าจ้างทำโบว์ชัวร์ จำนวน 1 
ครั้งๆละ 5,000 บาท 
4.ค่าจ้างทำกระเป๋า จำนวน 1 
ครั้งๆละ 5,000 บาท 
5.ค่าจ้างทำสมุดโน๊ต จำนวน 1 
ครั้งๆละ 10,000 บาท 
6.ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ
ละ 8 วัน ๆละ120 บาท รวม 
3,840 บาท 
7.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1
คันๆละ 8 ครั้งๆละ 500 บาท 
รวม 4,000 บาท 
8.ค่าบำรุงรถ จำนวน 1 คันๆ
ละ 8 ครั้งๆละ 500 บาท รวม 
4,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,440 
บาท 

79,440.00 0.00 67,600.00 7,400.00 4,440.00 

รวม 162,040.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 50 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดโครงการ
ตามกำหนดระยะเวลา 

ร้อยละ 0 0 0 100 

2. กิจกรรมการประกวดแข่งขันแผน
ธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาตามศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

ร้อยละ 0 0 0 85 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

3. กิจกรรมสัมมนา ชวนคิด ชวนฝัน 
วางรากฐานบัณฑิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 0 100 0 0 

4. กิจกรรมอบรมปรับพื้น เปลี่ยน
ความคิด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 120 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 0 100 0 0 

5. กิจกรรมอบรมสร้างบัณฑิต พิชิต
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 120 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 0 100 0 0 

6. กิจกรรมบูรณาการศาสตร์ สร้าง
ประสบการณ ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาตามศาสตร์ 

รอ้ยละ 0 100 0 0 

7. กิจกรรมสัมมนา ส่งเสริม เติมฝันสู่
ธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 80 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาตามศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 100 0 

8. กิจกรรมก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการออกบูทแนะแนว
ประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 0 0 5 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครั้ง
ในการประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 0 0 5 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ     

    รหัสโครงการ 6307000016 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 103 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลได้จัดทำโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ ผ่านกลไก
หมู่บ้าน ด้วยการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เน้นการพัฒนาชุมชนให้มีความ
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เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของหมู่บ้าน โดยการพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่ช่วยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในการให้ความรู้ และการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่ งยืน และประชาชนสามารถพ่ึ งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ จึงได้เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนในการจัด
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2. ยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 2. อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 
 3. อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 
 4. อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 5. อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
 6. อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ซึ่งทั้ง 6 อำเภอนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้เลือกครัวเรือนมาเข้าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 40 ครัวเรือน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน สำรวจ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล สรุปผลโครงการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 605,300.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครัวเรือนที่คณะวิทยาการจัดการเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน 

ครัวเรือน 40 

   2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน ร้อยละ 60 
   3. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15 
   4. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรี่ยนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ วิชา 2 
   5. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ต่อจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ    
   1. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามไตรมาสที่กำหนด ร้อยละ 100 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

01
42

 

1. การลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลครัวเรือน อำเภอ
ท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   31/03/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 
คนๆละ 5 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 5 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 12,500 บาท 
- ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลจำนวน 
20 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 
1,400 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 5 ครั้งๆละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25700 
บาท 

25,700.00 0.00 25,700.00 0.00 0.00 

10
32

02
03

02
42

 

2. การประชุมแนว
ทางการยกระดับ อำเภอ
ท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   31/03/2563 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างทำ
เอกสาร จำนวน 10 ชุดๆ ละ 
50 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท 

500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

209



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

03
42

 

3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือน อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   31/03/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6
ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม จำนวน 40 
ชุด ละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31000 
บาท 

31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 0.00 

10
32

02
03

04
42

 

4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน อำเภอ
ท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/06/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร จำนวน 1 คนๆละ 30 
ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
18,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 5 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 12,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 5 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 10 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74500 
บาท 

74,500.00 0.00 0.00 74,500.00 0.00 

210



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

05
42

 

5. กิจกรรมเปิดเวที (คืน
ข้อมูลให้พื้นที่) อำเภอ
ท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/09/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3 คนๆละ 3 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 1,080 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 3 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 6 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม จำนวน 10 
ครัวเรือนๆ ละ 500 บาท เป็น
เงิน 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43980 
บาท 

43,980.00 0.00 0.00 0.00 43,980.00 

10
32

02
03

06
42

 

6. การลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลครัวเรือน อำเภอ
บ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   31/03/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3 คนๆละ 3 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 1,080 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 3 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลจำนวน 
20 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 
1,400 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
9,840 บาท เป็นเงิน 9,840 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19820 
บาท 

19,820.00 0.00 19,820.00 0.00 0.00 

211



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

07
42

 

7. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามรอยศาสตร์
พระราชา อำเภอบ้าน
แพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/06/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23100 
บาท 

23,100.00 0.00 0.00 23,100.00 0.00 

10
32

02
03

08
42

 

8. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างเสริม
อาชีพเพื่อยกระดับรายได้
ตามบริบทของครัวเรือน 
อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/0563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/06/0563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26500 
บาท 

26,500.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 

212



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

09
42

 

9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/06/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร  2 คนๆละ 6 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26500 
บาท 

26,500.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 

10
32

02
03

10
42

 

10. การติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้กับคนใน
ชุมชนฐานราก อำเภอบ้าน
แพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/09/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3 คนๆละ 3 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 1,080 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 3 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 6 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38980 
บาท 

38,980.00 0.00 0.00 0.00 38,980.00 

213



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

11
42

 

11. กิจกรรมเปิดเวที (คืน
ข้อมูลให้พื้นที่) อำเภอบ้าน
แพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/09/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3 คนๆละ 1 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 360 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 10 
เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ 
7,140 บาท เป็นเงิน 7,140 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18800 
บาท 

18,800.00 0.00 0.00 0.00 18,800.00 

10
32

02
03

12
42

 

12. การลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลครัวเรือน อำเภอ
มหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   31/03/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3 คนๆละ 3 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 1,080 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 3 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลจำนวน 
20 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 
1,400 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14980 
บาท 

14,980.00 0.00 14,980.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

13
42

 

13. การประชุมชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงาน อำเภอ
มหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   31/03/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3 คนๆละ 1 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 360 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12660 
บาท 

12,660.00 0.00 12,660.00 0.00 0.00 

10
32

02
03

14
42

 

14. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือนและการจัดการ
หนี้สิน อำเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/06/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร  2 คนๆละ 6 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26500 
บาท 

26,500.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 

215



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

15
42

 

15. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องสุขแบบ
พอเพียงตามศาสตร์
พระราชา อำเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/06/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร  2 คนๆละ 6 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26500 
บาท 

26,500.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 

10
32

02
03

16
42

 

16. การติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้กับคนใน
ชุมชนฐานราก อำเภอ
มหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/09/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3 คนๆละ 3 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 1,080 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 3 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 6 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 5,000 
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33980 
บาท 

33,980.00 0.00 0.00 0.00 33,980.00 

216



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

17
42

 

17. กิจกรรมเปิดเวที (คืน
ข้อมูลให้พื้นที่) อำเภอ
มหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/09/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3 คนๆละ 1 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 360 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 10 
เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21660 
บาท 

21,660.00 0.00 0.00 0.00 21,660.00 

10
32

02
03

18
42

 

18. การลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลครัวเรือน อำเภอ
บางปะหันและอำเภอนคร
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   31/03/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
2 คนๆละ 5 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 1,200 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 5 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 12,500 บาท 
- ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลจำนวน 
20 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 
1,400 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25100 
บาท 

25,100.00 0.00 25,100.00 0.00 0.00 

217



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

19
42

 

19. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอ
บางปะหันและอำเภอนคร
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/06/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร  2 คนๆละ 6 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26500 
บาท 

26,500.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 

10
32

02
03

20
42

 

20. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างเสริม
อาชีพเพือ่ยกระดับรายได้
ตามบริบทของครัวเรือน 
อำเภอบางปะหันและ
อำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/06/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร  2 คนๆละ 6 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26500 
บาท 

26,500.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 

218



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
03

21
42

 

21. การติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้กับคนใน
ชุมชนฐานราก อำเภอบาง
ปะหัน และอำเภอนคร
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/09/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
5 คนๆละ 3 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 3 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 6 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39700 
บาท 

39,700.00 0.00 0.00 0.00 39,700.00 

10
32

02
03

22
42

 

22. กิจกรรมเปิดเวที (คืน
ข้อมูลให้พื้นที่) อำเภอบาง
ปะหันและอำเภอนคร
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   30/09/2563 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
5 คนๆละ 1 วันๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 600 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 10 
เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ 
9,940 บาท เป็นเงิน 9,940 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21840 
บาท 

21,840.00 0.00 0.00 0.00 21,840.00 

รวม 605,300.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
 
 
 

219



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือน 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

2. การประชุมแนวทางการยกระดับ 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือน อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

รอ้ยละ 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

5. กิจกรรมเปิดเวที (คืนข้อมูลให้พื้นที่) 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 0 60 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

6. การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือน 
อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา 
อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ตามบริบท
ของครัวเรือน อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ของ
กิจกรรม อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

10. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้กับคนในชุมชนฐานราก อำเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 0 60 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

11. กิจกรรมเปิดเวที (คืนข้อมูลให้พื้นที่) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย ร้อยละ 0 0 0 60 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

12. การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือน 
อำเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

13. การประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน อำเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

14. การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือนและการจัดการหนี้สิน อำเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

15. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขแบบ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา อำเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

16. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม

ร้อยละ 0 0 0 60 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

รายได้กับคนในชุมชนฐานราก อำเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

17. กิจกรรมเปิดเวที (คืนข้อมูลให้พื้นที่) 
อำเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 0 60 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

18. การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือน 
อำเภอบางปะหันและอำเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

19. การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
อำเภอบางปะหันและอำเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

20. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ตามบริบท
ของครัวเรือน อำเภอบางปะหันและ
อำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

21. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้กับคนในชุมชนฐานราก อำเภอ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน

ร้อยละ 0 0 0 60 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

บางปะหัน และอำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

22. กิจกรรมเปิดเวที (คืนข้อมูลให้พื้นที่) 
อำเภอบางปะหันและอำเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 0 60 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย   รหัสโครงการ 6307000017 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 201 จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (3 โครงการ) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ดูแลรับผิดชอบผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่บริหารจัดการงานบริการ
วิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง การดำเนินงานบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 จึงได้ใช้ข้อมูลจากการลงประชาคมบริการวิชาการ และการสำรวจข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง เปิดเวทีเพ่ือเสนอความต้องการในการพัฒนา 
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และเงื่อนไขที่จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข้อมูล
จากการสอบถามผู้เข้ารับบริการวิชาการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้สมกับปรัชญาของสถาบันวิจัยและพัฒนา “สร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ” โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ใช้สอนผ่านนักศึกษา หรือผ่านกิจกรรมประจำรายวิชาต่าง ๆ และ
ต้องเป็นการเชื่อมโยง ผลการวิจัยที่คณะหรือสาขาวิชามีไปสู่การใช้ประโยชน์ หรือเป็นการน ำความรู้ 
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยต่อไป ดังนั้นการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา เนื่องจากเป็นการนำ
องค์ความรู้ของสาขาวิชาไปสู่การบริการวิชาการจากความสำคัญข้างต้น    
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจชุมชนที่ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ  
 2. เพ่ือเพ่ิมกลุ่มธุรกิจชุมชนที่ใช้แนวทางพระราชดำริ 
 3. เพ่ือให้เกดิกลุ่มธุรกิจชุมชนกลุ่มใหม่ มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพ่ือให้ธุรกิจชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาตลาด สินค้า และแข่งขันกับจังหวัดอ่ืนๆได้ 
 5.  เพ่ือสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก/ของฝากประจำชุมชน 
 6.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีอาชีพ เพ่ิมรายได้ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน การจัดอบรม บรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 347,100.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกิจกรรมในการจัดอบรม ครั้ง 13 
   2. จำนวนรายวิชาในคณะที่มีบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ วิชา 13 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของรายวิชาในคณะที่มีการบูรณาการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 48 
   2. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 35 
   3. ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 17 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
03

01
42

 

1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการทาง
การเงินสำหรับ
ผู้ประกอบการแปรรูป
อาหาร บ้านพยอม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าวิทยากร 
(นอก) จำนวน 1 คนๆ ละ 3 
ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท = 
3,600 บาท 
- ค่าวิทยากร(ใน) จำนวน 1 
คนๆ ละ3 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท = 1,800 บาท  
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คันๆ 
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 = 5,000 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
= 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 
บาท = 4,000 บาท 
- ค่าจ้างทำรูปเล่มรายงาน 
จำนวน 4 เล่มๆ ละ 100 บาท 
= 400 บาท  
-ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,600 
บาท 

19,600.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
03

02
42

 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างตราสินค้าและสื่อ
ดิจิตอลสำหรับธุรกิจชุมชน  
ปีที่สอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างตราสินค้า 
จำนวน 1 ครั้ง 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 วันๆละ 2 
คันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน 4 
เล่มๆละ 100 บาทเป็นเงิน 
400 บาท 
- ค่าจ้างเหมาทำสต๊ิกเกอร์ตรา
สินค้า 1 ครั้งๆละ 2,000 บาท 
 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สร้างสื่อดิจิตอล จำนวน 1 ครั้ง 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 วันๆละ 1 
คันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
- ค่าจ้างเหมาถ่ายและตัดต่อ
คลิปวีดีโอ 1 ครั้งๆละ 2,500 
บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29800 
บาท 

29,800.00 0.00 29,800.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
03

03
42

 

3. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านคลองจิก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
3 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 
300 บาท = 10,800 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน 2 
วันๆละ 1 คันๆ ละ 2,500 = 
5,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ 
ละ 35 บาท = 5,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 
บาท = 8,000 บาท 
- ค่าจ้างทำเล่มรายงานผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 4 เล่มๆ 
ละ 100 บาท = 400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29800 
บาท 

29,800.00 0.00 29,800.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

32
11

03
04

42
 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มช่องทางหารายได้ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน 
คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 
บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
จำนวน 40 คน คนละ 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท  
เป็นเงิน 2,800 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 
คน คนละ 1 มื้อ ม้ือละ 100 
บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท  
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการ
อบรม จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 
40 เล่ม เล่มละ 30 บาท 
เป็นเงิน 1,200 บาท 
ค่าจ้างทำป้าย จำนวน 1 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ผืน ผืนละ 300 บาท 
เป็นเงิน 300 บาท 
ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน
โครงการ จำนวน 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 4 เล่ม เล่มละ 100 บาท 
เป็นเงิน 400 บาท 
ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 ครั้ง 
ครั้งละ 1 คัน  คันละ 2,500 
บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 4,400 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
03

05
42

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ยุค 4.0 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 14,400 บาท 
 ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าจัดทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 40 ชุดๆละ 
40 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 
- ค่าจัดทำเล่มรายงาน 3 เล่มๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 
บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
2 คันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1,900 
บาท เป็นเงิน 1,900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
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11
03

06
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6. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะอาชีพสำหรับ
เยาวชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
จำนวน 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ 
ละ 600 บาท รวม 10,800 
บาท  
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถตู้  จำนวน 1 วัน ๆ 
ละ 2 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 
รวม 5,000 บาท 
- ค่าอาหาร  จำนวน 40 คน ๆ 
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท รวม 
4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน40 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท รวม 2,800 บาท 
- ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน 40 
ชุด ๆ ละ 20 บาท รวม 800 
บาท  
- ค่าจัดทำเล่มรายงานผล 
จำนวน 3 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 
รวม 300 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ จำนวน 4,300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28000 
บาท 

28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
03

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบจำลองสถานการณ์โซ่
อุปทาน (Beer Game) 
เพือ่ปั้นนักโลจิสติกส์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน-มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน 
   รายละเอียด :  
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท 
= 7,200 บาท 
 
ใช้สอย 
   รายละเอียด :  
- ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร 
จำนวน  
1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 2,500 
บาท 
= 2,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน40 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 
2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 
บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม  
1 ครั้งๆ ละ 40  เล่ม ๆ ละ 50 
บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าจ้างทำป้าย 1 ครั้งๆ ละ 1 
ผืน ๆ ละ 500 บาท 
- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน
โครงการ  
1 ครั้งๆ ละ 4 เล่ม ๆ ละ 100 
บาท 
รวมเป็นเงิน 400 บาท 
 
วัสดุในการจัดอบรม  
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ 
ละ 5,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 5,600 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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11
03

08
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8. อบรมเชิงปฏิบัติการสู่
ช่องทางการตลาดโลกของ
ผู้ประกอบการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน-มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าจ้างทำป้าย 1 ป้ายๆละ 
500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
- ค่าจัดทำเล่มรายงานผล
โครงการ 3 เล่มๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 300 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
1 คันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 5,000 
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,700 
บาท 

18,700.00 0.00 0.00 18,700.00 0.00 

10
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09
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9. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการตลาด
ออนไลน์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร   4 
คน คนละ 6 ชั่วโมง ๆละ 600 
รวมเป็นเงิน 14,400ค่าใช้สอย 
   - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม จำนวน 40 คนๆละ 
2 มื้อๆละ 35 บาท รวมเป็น
เงิน 2,800 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
   - ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวนรถ 
1 วันๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,500 
บาท 
   - ค่าจ้างทำเล่มรายงานผล 
จำนวน 4 เล่มๆ ละ 100 บาท 
รวม 400 บาท 
ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 
5,900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท   

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
03

10
42

 

10. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างจิต
สาธารณะด้านการบริการ
ให้กับชุมชนรอชีดี อำเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 
ละ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท เป็นเงิน 7,200 บาท  
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างครั้งๆละ 40 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท  
เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้  1 ครั้งๆละ   1 
คันๆละ  2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
- ค่าจ้างทำเล่มรายงานผล 
จำนวน 4 เล่มๆ ละ 100 บาท 
เป็นเงิน 400 บาท 
- ค่าจ้างเอกสารประกอบการ
อบรม จำนวน 40 เล่มๆ ละ 
30 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 
5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23100 
บาท 

23,100.00 0.00 0.00 23,100.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
03

11
42

 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารธุรกิจยุคใหม่
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการชุมชนรอซีดี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน-มิถุนายน 
2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
รายละเอียด : 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท  
= 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
รายละเอียด : 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท 
= 2,800 บาท 
- ค่าอาหาร  จำนวน 40 คนๆ
ละ 
1 มื้อๆ ละ 100 บาท = 4,000 
บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม จำนวน 40 
เล่มๆ ละ 100 บาท = 4,000 
- ค่าจ้างทำป้าย จำนวน 1 
ผืนๆ ละ 500 บาท = 500  
- ค่าจ้างทำเล่มรายงานผล 
จำนวน 4 เล่มๆละ 100 บาท 
= 400 บาท 
ค่าวัสดุ 
รายละเอียด : 
- ค่าวัสดุจำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 
4,800 บาท = 4,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,700 
บาท 

23,700.00 0.00 0.00 23,700.00 0.00 

235



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
03

12
42

 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การคำนวณต้นทุนและ
กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   กรกฎาคม - กันยายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท = 14,400 บาท  
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
จำนวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 35บาท = 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 
บาท = 4,000  
- ค่าเช่าเหมารถตู้ 2 คัน ๆ ละ 
2,500 บาท  
= 5,000 บาท   
- ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม จำนวน 40 
ชุดๆ ละ 30 บาท = 1,200 
บาท 
- จัดทำรูปเล่มรายงาน จำนวน 
4 เล่มๆ ละ 100 บาท = 400 
บาท 
ค่าวัสดุ     
- ค่าวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 
1,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,400 
บาท 

29,400.00 0.00 0.00 0.00 29,400.00 

10
32

11
03

13
42

 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวา และการจัดการ
รา้นค้าสมัยใหม่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   กรกฎาคม - กันยายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 10,800 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
1 คันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
- ค่าจ้างทำเล่มรายงานผล 4 
เล่มๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
400 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 9,500 
บาท เป็นเงิน 9,500 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

รวม 347,100.00     

236



12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการแปรรูป
อาหาร บ้านพยอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 100 0 0 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างตราสินค้า
และสื่อดิจิตอลสำหรับธุรกิจชุมชน  ปีที่
สอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 100 0 0 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
คลองจิก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 100 0 0 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางหา
รายได้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 100 0 0 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยุค 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 100 0 0 

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 100 0 0 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลอง
สถานการณ์โซ่อุปทาน (Beer Game) 
เพื่อปั้นนักโลจิสติกส์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 0 100 0 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการสู่ช่องทางการ
ตลาดโลกของผู้ประกอบการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 0 100 0 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง ครั้ง 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ ในการจัดกิจกรรม 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ

รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 0 100 0 

10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างจิตสาธารณะด้านการบริการให้กับ
ชุมชนรอชีดี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 0 100 0 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารธุรกิจ
ยุคใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการชุมชนรอซีดี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 0 100 0 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณ
ต้นทุนและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 0 0 100 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา และการจัดการ
ร้านค้าสมัยใหม่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 0 0 0 100 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่บ้านอบทม ต. ยี่ล้น  
    อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง    รหัสโครงการ 6307000019 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่บ้านอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นพ้ืนที่เป้าหมายพ้ืนที่หนึ่งในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากการลงพ้ืนที่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเฉพาะหมู่ 5 ได้รับการพัฒนาและประสบ
ความสำเร็จ ผลจากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ 
หมู่ 8 บ้านอบทม ต. 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ชุมชนหมู่ 8 บ้านอบทม ต.ยี่ล้น 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
 2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 8 บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
 3. เพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการนำผลิตภัณฑ์จักสานมู่งสู่การเป็นผลิตภัณฑช์ุมชนที่มคีุณภาพ  
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มผลิตเครื่องจักสานชุมชนหมู่ 8 บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนทีด่ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 297,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จำนวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ 2 
   2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คน 30 
   3. จำนวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนหมู่ 8 ได้รับการยกระดับคุณภาพดีข้ึนอย่างน้อย 1 ระดับ ระดับคุณภาพที่สูงข้ึน 1 
   2. ประชาชนในชุมชนหมู่ 8 เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คน 30 
   3. ประชาชนในชุมชนหมู่ 8 มีความสุข มีความรักสามัคคี คน 30 
   4. ประชาชนในชุมชนหมู่ 8 เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คน 30 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา กิจกรรม 6 
   2. ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด ร้อยละ 80 

 
11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
02

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมข้ันตอน
การจัดต้ังกลุ่มและบริหาร
จัดการกลุ่มจักสาน
วิสาหกิจชุมชนหมู่ 8 บ้าน
อบทมสู่ความย่ังยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. 63 - มี.ค. 63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านอบทม จังหวัด
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชมๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
-อาหารว่าง 30 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100 
บาท 
-อาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 วันๆละ 1 
คันๆละ 2,500 บาท 
-ค่าจ้างทำเอกสารประอบการ
อบรม 2,000 บาท 
- ค่าวัสดุ 2,000 บาท 

15,200.00 0.00 15,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,200 
บาท 

10
32

17
02

02
42

 

2. กิจกรรมการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สาน (หมวก) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. 63-มี.ค. 63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านอบทม จังหวัด
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 3 คนๆ ละ 18 ชมๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 32,400 
บาท 
-อาหารว่าง จำนวน 30 คนๆ
ละ 6 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
6,300 บาท 
-อาหารกลางวัน จำนวน 30 
คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 
3 วันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
7,500 บาท 
- ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,200 
บาท 

75,200.00 0.00 75,200.00 0.00 0.00 

10
32

17
02

03
42

 

3. กิจกรรมการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สาน (ตระกร้า) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่บ้านอบทม จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 3 คนๆ ละ 18 ชมๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 32,400 
บาท 
 -อาหารว่าง จำนวน 30 คนๆ
ละ 6 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
6,300 บาท 
-อาหารกลางวัน จำนวน 30 
คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 
3 วันๆละ 2,500 บาท รวมเป็น
เงิน 7,500 บาท 
- ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,200 
บาท 

75,200.00 0.00 75,200.00 0.00 0.00 

10
32

17
02

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์จักสาน
จากวัสดุธรรมชาติ ชุมชน
หมู่ 8 บ้านอบทม ต.ยี่ล้น 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.-มิ.ย. 62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านอบทม จังหวัด
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 
บาท 
อาหารว่าง จำนวน 30 คนๆละ 
4 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
4,200 บาท 
-อาหารกลางวัน จำนวน 30 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 
2 วันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,600 
บาท 

49,600.00 0.00 0.00 49,600.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
02

05
42

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย-มิ.ย. 63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านอบทม จังหวัด
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 
บาท 
 -อาหารว่าง จำนวน 30 คนๆ
ละ 4 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
4,200 บาท 
- อาหารกลางวัน จำนวน 30 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 
2 วันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,600 
บาท 

49,600.00 0.00 0.00 49,600.00 0.00 

10
32

17
02

06
42

 

6. อบรมการทำการตลาด
ออนไลด์กับผลิตภัณฑ์จัก
สานชุมชนหมู่ 8 บ้านอบ
ทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ 
จ.อ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค - ก.ย. 63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 
บาท 
- อาหารว่าง จำนวน 30 คนๆ
ละ 4 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
4,200 บาท 
- อาหารกลางวัน จำนวน 30 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 
2 วันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- เอกสารประกอบการอบรม 
จำนวน 1,500 บาท 
- ค่าวัสดุ 1,500 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,600 
บาท 

32,600.00 0.00 0.00 0.00 32,600.00 

รวม 297,400.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมอบรมข้ันตอนการจัดต้ังกลุ่ม
และบริหารจัดการกลุ่มจักสานวิสาหกิจ
ชุมชนหมู่ 8 บ้านอบทมสู่ความย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนได้รับ กลุ่ม 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ความรู้ด้านการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

2. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน (หมวก) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนว
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารประเภท
หมวกรูปแบบใหม่ 

แบบ 0 2 0 0 

3. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน (ตระกร้า) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานประเภท
ตระกร้ารูปแบบใหม่ 

แบบ 0 2 0 0 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ 
ชุมชนหมู่ 8 บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนตรา
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่เป็น
สัญญลักษณ์ของชุมชนหมู่ 8 บ้าน
อบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตรา 0 0 1 0 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบรรจุ
ภัณฑ์เครื่องจักสานที่เป็น
สัญลักษณ์ของชุมชนหมู่ 8 บ้าน
อบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

แบบ 0 0 1 0 

6. อบรมการทำการตลาดออนไลด์กับ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนหมู่ 8 บ้านอบทม 
ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ 

คน 0 0 0 30 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด 
    อ่างทอง    รหัสโครงการ 6307000020 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน้อมนำหลักการทรงงานแนวคิด
ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระรา
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โชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นหลักในการปฏิบัติงาน จากการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่รับผิดชอบ 2 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ ชุมชนบ้านพยอม, ชุมชน
บ้านรอซีดี, ชุมชนบ้านคลองทราย  และจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ ชุมชนบ้านอบทม, 
ชุมชนบ้านลาว ซึ่งแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP ที่ต้องการจะพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นทั้ง 5 ชุมชน มีอาชีพ และรายได้ อย่างยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการ มี
บุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่พร้อมจะพัฒนาคุณภาพสินค้าในชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ  
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 5.1 บ้านพยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 5.2 ชุมชนรอซีดี ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
 5.3 บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 5.4 บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
 5.5 บ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดเวทีประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม/ประเมินผล 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,866,240.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ 5 
   2. จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน 5 องค์ความรู้
ต่อจังหวัด 

องค์ความรู้ 5 

   3. จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ อัตลักษณ์ 1 
   4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด (25 คนต่อผลิตภัณฑ์) คน 125 
   5. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการีบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อผลิตภัณฑ์) วิชา 2 
   6. รายได้ของผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มข้ึนหรือลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 5 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่
สูงข้ึน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 5 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
03

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
1.1 การเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านอบทม  1.1.1 จัดเวที
ประชุมเตรียมความพร้อม
ผู้นำชุมชนท้องถ่ิน ชุมชน
บ้านอบทม 1 ครั้ง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63-มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านอบทม ต.ยี่
ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวที
ประชุม 2 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท  เป็น
เงิน 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันในการจัด
เวทีประชุม 2 ครั้งๆละ 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ 2 ครั้งๆละ   1 
คันๆละ  2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 2 ครั้ง เป็นเงิน 
2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,800 
บาท 

13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 

10
32

17
03

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
1.2  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาและ 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน
บ้านอบทม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63-มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านอบทม ต.ยี่
ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ
ละ 3 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 21,600 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 3 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 3 วันๆละ 1 มื้อๆละ 
100 บาท เป็นเงิน 6,000 
บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
7,500 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 40,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,300 
บาท 

79,300.00 0.00 79,300.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
03

03
42

 

3. กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
1.3 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาและ
ยกระดับตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ และสื่อส่งเสริม
การตลาดชุมชนบ้านอบ
ทม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.63-มิ.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านอบทม ต.ยี่
ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ
ละ 3 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 
600 บาท เป็นเงิน 21,600 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 3 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 3 วันๆละ 1 มื้อๆละ 
100 บาท เป็นเงิน 6,000 
บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3 ครั้งๆ
ละ 2 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
15,000 บาท 
- ค่าจ้างทำแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 
ชุมชนๆละ 5,000 
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 
ชุมชนๆละ 2 ป้ายๆละ 1,000 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ   40,000 บาท                            
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,800 
บาท 

93,800.00 0.00 0.00 93,800.00 0.00 
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4. กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
1.4 สร้างเครือข่ายและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค.63–ก.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านอบทม ต.ยี่
ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 คนๆ 
ละ 2 วันๆละ 240 บาท เป็น
เงิน 1,440 บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าเช่ารถตู้จำนวน 1ครั้งๆละ 
3 คันๆละ 2 วันๆละ 2,500 
บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
20 คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 4,000 
บาท  
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน  5,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  28,240  
บาท 

28,240.00 0.00 0.00 0.00 28,240.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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5. กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านพยอม ต.พยอม อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.1 ลงพื้นที่
ประชุม Concept การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชุมชนบ้านพยอม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านพยอม ต.
พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
1 คันๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 
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6. กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านพยอม ต.พยอม อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาดู
งานผลิตภัณฑ์เพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนบ้านพยอม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านพยอม ต.
พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆ ละ 1 
วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน  
720 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
3 คันๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 7,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 2,000 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,220  
บาท 

12,220.00 0.00 12,220.00 0.00 0.00 
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7. กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านพยอม ต.พยอม อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.3 การอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ชุมชนบ้าน
พยอม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.63 - มิ.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านพยอม ต.
พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
1 คันๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 30,000 
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,100  
บาท 

43,100.00 0.00 0.00 43,100.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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8. กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านพยอม ต.พยอม อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.4 การอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
ชุมชนบ้านพยอม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.63 - มิ.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านพยอม ต.
พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
1 คันๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 25,000 
บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,100  
บาท 

38,100.00 0.00 0.00 38,100.00 0.00 

10
32

17
03

09
42

 

9. กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านพยอม ต.พยอม อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.5 การจัดต้ัง
กลุ่ม/ข้ึนทะเบียนชุมชน
บ้านพยอม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค.63 – ก.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านพยอม ต.
พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 1,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
1 คันๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,500 
บาท 

3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 
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10. กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านพยอม ต.พยอม อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.6 การนำ
กลุ่มไปทดลองตลาดเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค.63 – ก.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านพยอม ต.
พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 1,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้  1 วันๆละ 
1 คันๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ 5,000 
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท 

8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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11. กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อ่างทอง 3.1 
กิจกรรมการเตรียมการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านลาว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวที
ประชุม 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท  เป็น
เงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันในการจัด
เวทีประชุม 1 ครั้งๆละ 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ 1 ครั้งๆละ   1 
คันๆละ  2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 1 ครั้ง เป็นเงิน 
2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,900 บาท 

7,900.00 0.00 7,900.00 0.00 0.00 
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12. กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อ่างทอง 3.2 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน
ลาว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 7,200
บาท 
-ค่าวิทยากร จำนวน 1  คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 2 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
5,000 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,200 
บาท 

29,200.00 0.00 29,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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13. กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อ่างทอง 3.3 
อบรมเชิงปฏิบัติการตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์
ชุมชนบ้านลาว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 2 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
5,000 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,200 
บาท 

29,200.00 0.00 29,200.00 0.00 0.00 

10
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14. กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อ่างทอง 3.4 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
คิดต้นทุนการผลิต ชุมชน
บ้านลาว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 2 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
5,000 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600 
บาท 

16,600.00 0.00 16,600.00 0.00 0.00 

251



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
03

15
42

 

15. กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อ่างทอง 3.5 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านลาว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.63 - มิ.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ 
6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 คน  
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 2 คันๆละ 1 วันๆละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท 
ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,600 
บาท 

17,600.00 0.00 0.00 17,600.00 0.00 

10
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16. กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อ่างทอง 3.6 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค.63 – ก.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ  35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท  
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 วันๆ
ละ 1 คันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,100 
บาท 

15,100.00 0.00 0.00 0.00 15,100.00 

252



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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17
03

17
42

 

17. กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านคลองทราย ต.คลอง
จิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.1 
กิจกรรมการเตรียมการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านคลองทราย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านคลองทราย 
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวที
ประชุม 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท  เป็น
เงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันในการจัด
เวทีประชุม 1 ครั้งๆละ 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ 1 ครั้งๆละ   1 
คันๆละ  2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท 

6,900.00 0.00 6,900.00 0.00 0.00 

10
32

17
03
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42

 

18. กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านคลองทราย ต.คลอง
จิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านคลองทราย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านคลองทราย 
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
-ค่าวิทยากร จำนวน 2  คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
2,500 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,100 
บาท 

18,100.00 0.00 18,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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17
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19
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19. กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านคลองทราย ต.คลอง
จิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.3 
อบรมเชิงปฏิบัติการตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์
ชุมชนบ้านคลองทราย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านคลองทราย 
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
2,500 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,100 
บาท 

23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00 

10
32
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20
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20. กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านคลองทราย ต.คลอง
จิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.4 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การคิดต้นทุนการผลิต
ชุมชนบ้านคลองทราย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านคลองทราย 
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
2,500 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,100 
บาท 

14,100.00 0.00 14,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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17
03

21
42

 

21. กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านคลองทราย ต.คลอง
จิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.5 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน
คลองทราย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.63 - มิ.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านคลองทราย 
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ 
6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 คน  
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 1 วันๆละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 
บาท 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
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22. กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านคลองทราย ต.คลอง
จิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.6 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค.61 – ก.ย.61 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนบ้านคลองทราย 
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ  35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท  
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 วันๆ
ละ 1 คันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 15,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,100 
บาท 

15,100.00 0.00 0.00 0.00 15,100.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
03

23
42

 

23. กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอซีดี ต.คลองพระยา
บันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.1 
กิจกรรมการเตรียมการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอซีดี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนรอซีดี ต.คลอง
พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวที
ประชุม 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท  เป็น
เงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันในการจัด
เวทีประชุม 1 ครั้งๆละ 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ 1 ครั้งๆละ   1 
คันๆละ  2,500 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท 

6,900.00 0.00 6,900.00 0.00 0.00 

10
32

17
03

24
42

 

24. กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอซีดี ต.คลองพระยา
บันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอซีดี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนรอซีดี ต.คลอง
พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
-ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
2,500 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,100 
บาท 

18,100.00 0.00 18,100.00 0.00 0.00 

256



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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17
03

25
42

 

25. กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอซีดี ต.คลองพระยา
บันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.3 
อบรมเชิงปฏิบัติการตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์
ชุมชนรอซีดี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนรอซีดี ต.คลอง
พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
2,500 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,100 
บาท 

23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00 

10
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26. กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอซีดี ต.คลองพระยา
บันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.4 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การคิดต้นทุนการผลิต
ชุมชนรอซีดี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.63 – มี.ค.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนรอซีดี ต.คลอง
พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,000 บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
2,500 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 
บาท 

10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 

257



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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17
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27. กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอซีดี ต.คลองพระยา
บันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.5 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรอซีดี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.63 - มิ.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนรอซีดี ต.คลอง
พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คนๆ 
6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 คน  
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 1 วันๆละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 
บาท 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
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28. กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอซีดี ต.คลองพระยา
บันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.6 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค.63 – ก.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนรอซีดี ต.คลอง
พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ  35 บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท  
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 วันๆ
ละ 1 คันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,100 
บาท 

15,100.00 0.00 0.00 0.00 15,100.00 
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29. กิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน จังหวัดอ่างทอง 2 
พื้นที่ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
พื้นที่ จัดเวทีประชุมผู้นำ
ชุมชนท้องถ่ิน อ่างทอง1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนในจังหวัด
อ่างทอง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆละ2 มื้อๆละ 35 บาท  
เป็นเงิน 4,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆ
ละ3 ครั้งๆละ 2,500บาท เป็น
เงิน 7,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,700 
บาท 

17,700.00 0.00 17,700.00 0.00 0.00 

258



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
03

30
42

 

30. การเตรียมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ประชุมปฏิบัติการ
คัดเลือกพ้ืนที่และ
ผลิตภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 45 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ 35 บาท เป็น
เงิน 3,150 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
45 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
ค่าวัสดุ   
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,650 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,300 บาท 

9,300.00 0.00 9,300.00 0.00 0.00 
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31. กิจกรรมจัดเวทีสรุป 
จังหวัดอ่างทอง 2 พื้นที่ 
และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
พื้นที่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างในการจัดเวที
สรุป จำนวน 3ครั้งๆละ 20 
คนๆละ       2 มื้อๆละ 35 
บาท  เป็นเงิน 4,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันในการจัด
เวทีสรุป จำนวน 3 ครั้งๆละ 
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ จำนวน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,700 
บาท 

20,700.00 0.00 20,700.00 0.00 0.00 
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32. การพัฒนาสินค้า
ชุมชน  กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดอ่างทอง 
2 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
-ค่าวิทยากร จำนวน 6 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 43,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 
100 บาท เป็นเงิน 12,000 
บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 6 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
15,000 บาท  
ค่าวัสดุ       
- ค่าวัสดุ 75,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,600 
บาท 

153,600.00 0.00 153,600.00 0.00 0.00 

259



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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33. การพัฒนาสินค้า
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคิดต้นทุน
การผลิต 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
-ค่าวิทยากร จำนวน 6 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 43,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 
100 บาท เป็นเงิน 12,000 
บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 6 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
15,000 บาท  
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ  24,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,600 
บาท 

102,600.00 0.00 102,600.00 0.00 0.00 
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34. การพัฒนาสินค้า
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างตรา
สินค้า จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
-ค่าวิทยากร จำนวน 6 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 43,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 
100 บาท เป็นเงิน 12,000 
บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 6 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
15,000 บาท  
-ค่าจ้างจัดทำตราสินค้า  
60,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,600 
บาท 

138,600.00 0.00 138,600.00 0.00 0.00 

260



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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35. การพัฒนาสินค้า
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
-ค่าวิทยากร จำนวน 6 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 43,200 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 
100 บาท เป็นเงิน 12,000 
บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 6 ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
15,000 บาท  
-ค่าจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์  
60,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,600 
บาท 

138,600.00 0.00 138,600.00 0.00 0.00 
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36. การสร้างมาตรฐาน
สินค้าชุมชน กิจกรรม
ประชุมคณะทำงาน
หมู่บ้านเพื่อชี้แจงการขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย. - มิ.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 
คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 
100 บาท เป็นเงิน 12,000 
บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3ครั้งๆละ 
1 คันๆละ 2,500 เป็นเงิน 
7,500 บาท  
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ   3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,900 
บาท 

30,900.00 0.00 0.00 30,900.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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37. การสร้างมาตรฐาน
สินค้าชุมชน กิจกรรม
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (2 ครั้งต่อ 1 
พื้นที่) จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย. - มิ.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
-ค่าเช่ารถตู้จำนวน 6ครั้งๆละ 
2 คันๆละ 2 วันๆละ 2,500 
บาท เป็นเงิน 60,000 บาท   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 วันๆ
ละ 6 คนๆละ 240 บาท เป็น
เงิน 8,640 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
30 คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เป็นเงิน 6,000 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,640 
บาท 

74,640.00 0.00 0.00 74,640.00 0.00 
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38. การสร้างมาตรฐาน
มาตรฐานสินค้าชุมชน 
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย. ข มิ.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 6คนๆ 3 
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็น
เงิน 21,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 4,200 คน  
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3ครั้งๆ
ละ 1 คันๆละ 1 วันๆละ2,500 
บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,300 
บาท 

42,300.00 0.00 0.00 42,300.00 0.00 
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39. การสร้างมาตรฐาน
สินค้าชุมชน กิจกรรมขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย. - มิ.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3 คันๆ
ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คนๆ
ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 1,440 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,940 บาท 

8,940.00 0.00 0.00 8,940.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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40. การสร้างเครือข่าย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด์ 4.0 กิจกรรมการ
ประชุมเพื่อชี้แจงการ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค. - มี.ค. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ จ.อ่างทอง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 4,200 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน  3 คันๆ 
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
7,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17700 
บาท 

17,700.00 0.00 17,700.00 0.00 0.00 
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41. การสร้างเครือข่าย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด์ 4.0 กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ จ.อ่างทอง 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ก.ค. - ก.ย. 2563 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 6 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 21,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
60 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ  35 บาท 
เป็นเงิน 4,200 บาท  
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3วันๆละ 
1 คันๆ ละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 7,500 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 8,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,300 
บาท 

47,300.00 0.00 0.00 0.00 47,300.00 
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42. การสร้างเครือข่าย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด์ 4.0 กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
ส่งเสริมการขายและ
บริการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค. - ก.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ จ.อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
-ค่าวิทยากร จำนวน 6 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 21,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
60 คนๆ ละ 2มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆ ละ 4 มื้อๆละ  35 บาท 
เป็นเงิน 8,400 บาท  
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3วันๆละ 
1 คันๆละ 2500 เป็นเงิน 
7,500 บาท 
ค่าวัสดุ  
-ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 
บาท 

52,500.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 

263



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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43. การสร้างเครือข่าย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด์ 4.0 กิจกรรมการ
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ จ.อ่างทอง 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   เม.ย. - มิ.ย. 2563 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างลงโฆษณาเพจ
ออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค 
จำนวน 3 งานๆละ 43,500 
บาท เป็นเงิน 130,500 บาท 
- ค่าจ้างทำแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  จำนวน  3 
ชุมชนๆละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท 
- ค่าจ้างทำบูธและตกแต่ง
สถานที่ในการออกบูธ จำนวน  
3 ครั้งๆละ 15,000 บาท เป็น
เงิน 45,000 บาท 
- ค่าจ้างทำ VDO 
ประชาสัมพันธ์ชุมชน จำนวน 
3 ชุมชนๆละ 25,000 บาท 
เป็นเงิน 75,000 บาท 
- ค่าจ้างทำธงญี่ปุ่น จำนวน 3 
ชุมชนๆละ 5 ป้ายๆละ 2,000 
บาท รวม 30,000 บาท 
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 
ชุมชนๆละ 5 ป้ายๆละ 1,000 
บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310,500 
บาท 

310,500.00 0.00 0.00 310,500.00 0.00 
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44. การสร้างเครือข่าย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด์ 4.0 กิจกรรมการ
ออกร้านจำหน่ายสินค้า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค. - ก.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
- ค่าเช่าสถานที่ออกร้าน
จำหน่ายสินค้า 3 ชุมชนๆ ละ 
3 ครั้งๆ ละ 5000 บาท เป็น
เงิน 45,000 บาท  
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 
บาท 

55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 
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45. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค. - ก.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ จ. อ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
 - ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 3 คัน 
จำนวน  1 วันๆ ละ 2,500 
บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
60 คนๆ ละ 1มื้อๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ  35 บาท 
เป็นเงิน 4,200 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,700 
บาท 

20,700.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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46. สรุปผลโครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ก.ค. - ก.ย. 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ จ.อ่างทอง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 
300 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็น
เงิน 4,500 บาท 
-ค่าจ้างทำเล่มรายงาน จำนวน 
3 เล่ม ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 
900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท 

5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 

รวม 1,866,240.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านอบทม 
ต.ยีล่้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1.1 
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านอบทม  1.1.1 จัดเวทีประชุม
เตรียมความพร้อมผู้นำชุมชนท้องถ่ิน 
ชุมชนบ้านอบทม 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

2. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านอบทม 
ต.ยีล่้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1.2  
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและ 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้านอบทม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

3. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านอบทม 
ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1.3 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและ
ยกระดับตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อ
ส่งเสริมการตลาดชุมชนบ้านอบทม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 1 0 

4. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านอบทม 
ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1.4 
สร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 0 1 

5. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพยอม 
ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.1 ลงพื้นที่ประชุม 
Concept การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชุมชนบ้านพยอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

6. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพยอม 
ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์เพื่อ
นำมาพัฒนาชุมชนบ้านพยอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

7. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพยอม 
ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ชุมชนบ้าน
พยอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

มผช. GMP 
8. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพยอม 
ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
ชุมชนบ้านพยอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 1 0 

9. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพยอม 
ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.5 การจัดต้ังกลุ่ม/ข้ึน
ทะเบียนชุมชนบ้านพยอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 0 1 

10. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพยอม 
ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2.6 การนำกลุ่มไปทดลอง
ตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 0 1 

11. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.1 กิจกรรม
การเตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

12. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.2 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านลาว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

13. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.3 อบรม
เชิงปฏิบัติการตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ชุมชนบ้านลาว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

14. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.4 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการ
ผลิต ชุมชนบ้านลาว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

15. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.5 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 1 0 

16. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว ต.
เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 3.6 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทาง
การค้าออนไลน์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 0 1 

17. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ ชุมชน 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคลอง
ทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.1 กิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคลองทราย 

ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

18. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคลอง
ทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน
คลองทราย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

19. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคลอง
ทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ชุมชนบ้านคลองทราย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

20. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคลอง
ทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.4 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิตชุมชน
บ้านคลองทราย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เขา้ร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

21. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคลอง
ทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.5 การอบรมเชิง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านคลองทราย 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์

ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 1 0 

22. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคลอง
ทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.6 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 0 1 

23. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรอซีดี ต.
คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.1 กิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรอซีดี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

24. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรอซีดี ต.
คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนรอ
ซีดี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

25. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรอซีดี ต.
คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ชุมชนรอซีดี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

26. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรอซีดี ต.
คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.4 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิตชุมชน
รอซีดี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 0 0 

27. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรอซีดี ต.
คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.5 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนรอซีดี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 1 0 

28. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรอซีดี ต.
คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.6 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ชุมชน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี
มาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ RUS 
มผช. GMP 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 0 1 

29. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์
เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
อ่างทอง 2 พื้นที่ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 พื้นที่ จัดเวที
ประชุมผู้นำชุมชนท้องถ่ิน อ่างทอง1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

30. การเตรียมการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกพ้ืนที่
และผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุม
คัดเลือกพ้ืนที่ 

ครั้ง 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

31. กิจกรรมจัดเวทีสรุป จังหวัดอ่างทอง 
2 พื้นที่ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 
พื้นที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเวทีสรุป
กิจกรรม 

ครั้ง 0 3 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

32. การพัฒนาสินค้าชุมชน  กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดอ่างทอง 2 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 ผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

33. การพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการ
ผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

34. การพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้า 
จังหวัดอ่างทอง 2 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 ผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

35. การพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

36. การสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน 
กิจกรรมประชุมคณะทำงานหมู่บ้านเพื่อ
ชี้แจงการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดอ่างทอง 2 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 ผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

37. การสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน 
กิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(2 ครั้งต่อ 1 พื้นที่) จังหวัดอ่างทอง 2 
ผลิตภัณฑ์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1 ผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

38. การสร้างมาตรฐานมาตรฐานสินค้า
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  จังหวัด
อ่างทอง 2 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 ผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

39. การสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน ครั้ง 0 0 3 0 

272



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดอ่างทอง 2 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 ผลิตภัณฑ์ 

เพื่อขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

40. การสร้างเครือข่ายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมการประชุม
เพื่อชี้แจงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

41. การสร้างเครือข่ายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 60 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

42. การสร้างเครือข่ายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ส่งเสริมการขายและบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 60 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

43. การสร้างเครือข่ายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 0 0 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

44. การสร้างเครือข่ายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมการออกร้าน
จำหน่ายสินค้า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่ออกร้านจำหน่ายสินค้า 

ครั้ง 0 0 0 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

45. ติดตามและประเมินผลโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 60 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

46. สรุปผลโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 60 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รอ้ยละ 0 0 0 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ที่ระดบัภาค     
โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ ศาสนา และวฒันธรรม  
 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวประจำท้องถิ่น    รหัสโครงการ 6307000021 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63330 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิประวัติศาสตร์ ศาสนา และวฒันธรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 302 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน (300 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0302, 3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้ความสนใจ ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และการบริการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวชี้วัดระดับเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ 
และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ เทศกาลต่างๆ และความงดงามของธรรมชาติ
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ในประเทศประกอบกับในปี พ.ศ.2558 การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
สมาชิกประชาคมนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในหลายด้าน รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวจะมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นผู้
ที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความประทับใจในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ก็คือ 
มัคคุเทศก์ซึ่งต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบันและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในธุรกิจ
การท่องเที่ยว ด้วยความสำคัญข้างต้นประกอบกับผลการประเมินจากการจัดบริการวิชาครั้งที่ผ่านมา สาขา
การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวประจำท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ ยวในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนใน
ท้องถิ่นให้รู้ถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง บทบาทหน้าที่จรรยาบรรณที่ดีของ
มัคคุเทศก์อาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคต 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง พร้อม
ทั้งสามารถอธิบาย บรรยาย ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวได้ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่ 30/06/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 690,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ินและทักษะที่จำเป็น ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
61

01
01

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนนำ
เที่ยวประจำท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
16 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 10 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท = 288,000 
บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าเช่ารถบัสโดยสาร จำนวน 16 
ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1 วันๆละ 
13,400 บาท = 214,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 16 ครั้งๆละ 
30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 200 บาท  
= 96,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 16 ครั้งๆละ 30 
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35  บาท        
= 33,600 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสารอบรม จำนวน 
480 เล่มๆละ 70 บาท = 33,600 
บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุกิจกรรม   = 25,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 690,600บาท 

690,600.00 0.00 0.00 690,600.00 0.00 

รวม 690,600.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวประจำท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 480 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ินและ
ทักษะที่จำเป็นเพิ่มข้ึน 

รอ้ยละ 0 0 80 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ผู้ให้บริการรถตุ๊กๆ)  
    รหสัโครงการ 6307000022 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63330 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวฒันธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิประวัติศาสตร์ ศาสนา และวฒันธรรม 
แผนงาน  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 302 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน (300 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0302, 3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การท่องเที่ยวเป็น”เครื่องมือ”ที่รัฐบาลให้ความสําคัญเนื่องจากมีความสําคัญต่อการสร้างรายได้ เพ่ือ
พัฒนา ประเทศอย่างมาก และมีการกระจายไปในหลายภาคส่วนธุรกิจอย่างค่อนข้างชัดเจน จากความสําคัญ
ของการ ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม ขยาย มากขึ้น เช่นการเพ่ิมขึ้นของสถานที่พักค้างคืน การเพ่ิมขึ้นของร้านอาหาร และแหล่งบริการ
อ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจ ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของ
ไทย ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะมอง ว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะมีรายได้เพ่ิมจากการท่องเที่ยว นอกเหนือจากนี้การ
ท่องเที่ยวยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับคนในชุมชนและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคน ในชุมชน สําหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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พบว่าความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เล็งเห็นความสําคัญของ
การ พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการพระนครศรีอยุธยาให้มีความเป็นสากล 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ให้บริการรถตุ๊กๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่ 30/06/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนนิการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 306,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
61

01
02

01
42

 

1. กิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการสื่อสาร
สำหรับผู้ให้บริการด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 4 ครั้งๆ
ละ 2 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท = 57,600 บาท 
-ค่าวิทยากร จำนวน 4 ครั้งๆ
ละ 2  คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 
1,200 บาท = 115,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 4 ครั้งๆ
ละ 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 200
บาท  = 40,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 4 ครั้งๆละ 25 
คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท = 
14,000 บาท 
- ค่าเช่ารถนำเที่ยว 50 คันๆละ 
1 วันๆละ 1,000 บาท = 
50,000 บาท 
ค่าวัสดุ    
- ค่าวัสดุกิจกรรม = 30,000   
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306800 
บาท 

306,800.00 0.00 0.00 306,800.00 0.00 

รวม 306,800.00     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 100 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละ 0 0 80 0 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     

                   รหัสโครงการ 6308000004 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

                        KPI : S 305 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 30) 
                        KPI : S 306 จำนวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 15) 
                        KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  
                               ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 25) 
                       KPI : S 312 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม 
                             ประกาศ กพอ. หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
                             (ร้อยละ 50) 
                       KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ  
                             (ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนิน
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปิด
อาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทำใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทำของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยใน
อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
ให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้
รวมถึงสามารถทำงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สำคัญ
ของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ
ดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง  ๆ 
ย่อมเปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการให้มีกิ จกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสูงขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

2.เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกชั้นปี 
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางทักษะ
วิชาชีพนักศึกษา กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 120,020.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน 150 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด กิจกรรม 8 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
01

01
42

 

1. ศึกษาดูงานของ
อาจารย์และนักศึกษา
สาขาสิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย
และวัสดุ 19,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,800 
บาท 

19,800.00 0.00 19,800.00 0.00 0.00 

10
11

06
01

02
42

 

2. จัดจ้างวิทยากรบรรยาย
พิเศษในรายวิชาของสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท ค่าใช้สอย 12,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 
บาท 

19,200.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
01

03
42

 

3. เตรียมความพร้อมทาง
ทักษะวิชาชีพนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1,800 บาท ค่าใช้สอย 3,700 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 
บาท 

5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 

10
11

06
01

04
42

 

4. การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สาขาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
17,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 
บาท 

17,000.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 

10
11

06
01

05
42

 

5. นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอยและ
วัสดุ 4,120 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,120 บาท 

4,120.00 0.00 4,120.00 0.00 0.00 

10
11

06
01

06
42

 

6. เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
8,400 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 
บาท 
 
 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
01

07
42

 

7. กิจกรรมกลุ่มเสวนา
องค์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขชุมชนและ
เตรียมสอบใบประกอบ
วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 21,600 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 14,400 บาท 
ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
 
 

21,600.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00 

10
11

06
01

08
42

 

8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอยและ
วัสดุ 6,400 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 
 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
11

06
01

09
42

 

9. โครงการเชิญวิทยากร
ให้ความรู้ในศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากรบรรยาย 3 ครั้งๆละ 
3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10800 
บาท 

10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 

รวม 120,020.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

2. จัดจ้างวิทยากรบรรยายพิเศษใน
รายวิชาของสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

3. เตรียมความพร้อมทางทักษะวิชาชีพ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

4. การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ครั้ง 0 5 5 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 0 80 80 0 

5. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คน 0 7 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

6. เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 36 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 0 0 0 

7. กิจกรรมกลุ่มเสวนาองค์ความรู้
ทางด้านสาธารณสุขชุมชนและเตรียม
สอบใบประกอบวชิาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 35 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

9. โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้ใน
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการเชิญวิทยากร 

ครั้ง 0 0 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์     
                     รหัสโครงการ 6308000005 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษา คำว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทักษะที่จะต้องใช้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม การที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลุกฝังสิ่งที่ดีที่
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ทั้งขณะที่ยังกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจำเป็นต้องมี
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ศักยภาพด้านอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างจุดขายและสร้างโอกาสในการได้งานทำหลังจบการศึกษาไปแล้ว ฉะนั้นนักศึกษา
ควรต้องมีความพร้อมด้านต่าง ๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในคณะ 

2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 293,560.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน 330 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด กิจกรรม 11 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
02

01
42

 

1. อบรมนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,000 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 7,800 บาท 
ค่าตอบแทน 7,200 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
02

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมเฉพาะด้าน
คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 8,960 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 5,360 บาท  

8,960.00 0.00 0.00 8,960.00 0.00 

10
11

06
02

03
42

 

3. เชิญวิทยากรบรรยาย
ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1,800 บาท 
ค่าใช้สอย 700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

04
42

 

4. ฝึกปฏิบัติการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 12,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

05
42

 

5. การจัดนิทรรศการด้าน
ความปลอดภัยในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัย
แห่งชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 
บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

10
11

06
02

06
42

 

6. การฝึกปฏิบัติการ
อนามัยชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 18,500 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 18,500 บาท 

18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

07
42

 

7. นำเสนอผลงานวิชาการ 
AUCC 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 56,100 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 56,100 บาท 
 

56,100.00 0.00 56,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
02

08
42

 

8. การอบรมการปลูกพืช
ไม้ผลแบบผสมผสานใน
รูปแบบการเกษตรยั่งยืน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60,000 บาท 
ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 52,800 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

10
11

06
02

09
42

 

9. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,400 บาท 
ค่าตอบแทน 5,400 บาท 
 

5,400.00 3,600.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

10
42

 

10. การจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการกับการทำงาน 
สาขาสาธารณสุขชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาสาธารณสุขชุมชน 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,000 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 5,000 บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

11
42

 

11. กีฬาสานสัมพันธ์
เครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 87,100 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 87,100 บาท 

87,100.00 0.00 87,100.00 0.00 0.00 

รวม 293,560.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. อบรมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมเฉพาะ
ด้านคณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 28 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

3. เชิญวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 15 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

4. ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 50 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

5. การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย
ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

6. การฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

7. นำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

8. การอบรมการปลูกพืชไม้ผลแบบ
ผสมผสานในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 15 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัต
ลักษณ์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 30 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

รอ้ยละ 80 80 0 0 

10. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับ
การทำงาน สาขาสาธารณสุขชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
เครือข่ายที่เข้าร่วม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

11. กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 75 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    รหัสโครงการ 6308000008 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 
             KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ 
(ระดบั 5) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การดาเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป
กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มี
ความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
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4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถท่ีสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 396,295.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด กิจกรรม 24 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

01
42

 

1. โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าด้านการ
พัฒนานวัตกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 16,000 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600บาท 
ใช้สอย 4,800 บาท 
วัสดุ 7,600 บาท 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

02
42

 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า อาสา
พัฒนาโรงเรียนน้อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

292



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

03
42

 

3. ศึกษาดูงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
16,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500 
บาท 

16,500.00 5,500.00 11,000.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

04
42

 

4. พัฒนานักศึกษาสำหรับ
การเรียนในศตวรรษที่ 21 
สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
8400 บาท ค่าใช้สอย 4952 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13352 
บาท 

13,352.00 0.00 0.00 13,352.00 0.00 

10
11

05
01

05
42

 

5. ศึกษาดูงานนนอก
สถานที่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
16,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500 
บาท 

16,500.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 

10
11

05
01

06
42

 

6. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาด้านวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
3,300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท 

3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 

10
11

05
01

07
42

 

7. ศึกษาดูงานนักศึกษา
สาขาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
28,760 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,760 
บาท 

28,760.00 0.00 10,440.00 18,320.00 0.00 

10
11

05
01

08
42

 

8. เชิญอาจารย์พิเศษ
บรรยาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

293



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

09
42

 

9. ศึกษาดูงานของ
อาจารย์และนักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
  สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
25,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

10
42

 10. ศึกษาดูงาน สาขาเคมี 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเคมี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
4,350 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,350 บาท 

4,350.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

11
42

 

11. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาเคมี 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเคมี 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 27,911 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,111 
บาท 

35,111.00 0.00 35,111.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

12
42

 

12. ศึกษาดูงาน สาขาจุล
ชีววิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาจุลชีววิทยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
20,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

13
42

 

13. ศึกษาดูงาน สาขา
คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
5,020 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,020 บาท 

5,020.00 0.00 5,020.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

14
42

 

14. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 

10
11

05
01

15
42

 

15. อบรมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 2,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,100 
บาท 

20,100.00 20,100.00 0.00 0.00 0.00 

294



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

16
42

 

16. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาคหกรรม
ศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 9,500 บาท 
ค่าวัสดุ 6,900บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

17
42

 

17. ศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในงาน
อุตสาหกรรมตามสถาน
ประกอบการสาขา
วิศวกรรมการจัดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
23,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 
บาท 

23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

10
11

05
01

18
42

 

18. ศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในงาน
อุตสาหกรรมตามสถาน
ประกอบการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
26,180 บาท 
ค่าวัสดุ 3,920 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
11

05
01

19
42

 

19. ศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
25,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

10
11

05
01

20
42

 

20. การศึกษาดูงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาสาธารณสุขชุมชน 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 
บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

21
42

 

21. Start Up Part 3 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท 
ค่าวัสดุ 10,150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,350 
บาท 

17,350.00 17,350.00 0.00 0.00 0.00 

295



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

22
42

 

22. การพัฒนานักศึกษา
สำหรับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
8,400 บาท 
ค่าวัสดุ 4,952บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,352 
บาท 

13,352.00 0.00 0.00 13,352.00 0.00 

10
11

05
01

23
42

 23. คณิตจิตอาสา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

24
42

 

24. ส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7200 บาท 
ค่าใช้สอย 17800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 396,295.00     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าด้านการพัฒนานวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า อาสาพัฒนาโรงเรียน
น้อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเข้า
ร่วมโครงการ 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

3. ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

คน 40 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 80 0 0 

4. พัฒนานักศึกษาสำหรับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

5. ศึกษาดูงานนนอกสถานที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

6. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโรงการ 

คน 0 0 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

7. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 80 0 

8. เชิญอาจารย์พิเศษบรรยาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 26 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

9. ศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 25 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

10. ศึกษาดูงาน สาขาเคมี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 22 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

11. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาเคมี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 21 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

12. ศึกษาดูงาน สาขาจุลชีววิทยา ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

13. ศึกษาดูงาน สาขาคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

14. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการทำงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 0 80 

15. อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 20 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

16. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาคหกร
รมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

คน 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

17. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมตาม
สถานประกอบการสาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

18. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน คน 0 0 60 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมตาม
สถานประกอบการ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

19. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

20. การศึกษาดูงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 34 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

21. Start Up Part 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 21 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

22. การพัฒนานักศึกษาสำหรับการเรียน
ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 29 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

23. คณิตจิตอาสา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 3000 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

24. ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่    รหัสโครงการ 6308000009 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน), 

   KPI : S 305 จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 30), 
   KPI : S 306 จำนวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 15) 
   KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 25) 
   KPI : S 312 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม

ประกาศ กพอ. หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (ร้อยละ 50) 
   KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ 

(ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มี
คุณภาพแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อม ทักษะด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและ
ทักษะทางวิชาชีพก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ใหม่ในแต่ละปีการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาใหม่ ทุกคนต้องการการชี้แนะ การเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ ๆ ทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทักษะการเรียนที่ต้องให้ตนเองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่าง
จากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านมา ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้เล็งเห็น
ว่าการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่จะเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์และเป็นประโยชน์
แก่นักศึกษาใหมเ่ป็นอย่างมาก 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรมแนะนำสาขาวิชา คณาจารย์และรุ่นพี่แก่นักศึกษาใหม่  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 32,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด กิจกรรม 5 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
03

01
42

 

1. Envi Lab 2019 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 6,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

06
03

02
42

 

2. เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาสาขา
คณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท 

500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

10
11

06
03

03
42

 

3. เตรียมความพร้อมน้อง
ปี 1 เข้าสู่โลกอาชีวอนามัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

10
11

06
03

04
42

 

4. ปรับความรู้พื้นฐาน
ด้านคหกรรมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคหกรรมศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
4,200 บาท 
ค่าวัสดุ 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท 

5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 

10
11

06
03

05
42

 

5. ปรับพื้นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1,800 บาท 
ค่าวัสดุ 1,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900 บาท 

2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 

รวม 32,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. Envi Lab 2019 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

2. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขา
คณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ รวมถึง
ทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 0 0 80 

3. เตรียมความพร้อมน้องปี 1 เข้าสู่โลก
อาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่
เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์รวม ถึง
ทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 0 0 80 

4. ปรับความรู้พื้นฐานด้านคหกรรม
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่
เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
พืน้ฐานด้านคหกรรมศาสตร์ 
รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 0 0 80 

5. ปรับพื้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่
เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 20 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6308000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 204 ร้อยละผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย 
                    ของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน  
                    (ร้อยละ 60) 

  KPI : BB 205 จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (14โครงการ) 
  KPI : BB 206 ร้อยละผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของ 
        หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน  
        (ร้อยละ 60) 
  KPI : BB 207 จำนวนโครงการวิจัยและน 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของคณะให้
บุคคลหน่วยงานองค์กรทั้งภายในและภายนอกได้ทราบความเคลื่อนไหวของคณะทั้งด้านงานจัดการเรียนการ
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน
สำนักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในขณะที่
สังคมปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น แต่นักเรียนกลับเลือกเรียน
วิทยาศาสตร์น้อยลง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน จากเหตุผลดังกล่าวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ตั้งไว้ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกล้เคียง  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์คณะแก่บุคคลภายนอก  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 125,880.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คน 500 
เชิงคุณภาพ    
   1. จานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 

เชงิเวลา   
   1. กิจกรรมดำเนินงานเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 5 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

01
01

01
42

 

1. สร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

01
01

02
42

 

2. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

10
11

01
01

03
42

 

3. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิศวกรรมการ
จัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
7,880 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,880 บาท 

7,880.00 7,880.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

01
01

04
42

 

4. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

01
01

05
42

 

5. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
70,000 บาท 
ค่าวัสดุ 30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวม 125,880.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้
ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

คน 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผู้มาสมัคร
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 5 

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
การประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 0 0 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผู้มาสมัคร
เข้าศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 5 

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมการ
จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อ
ประชามสัมพันธ 

รายการ 3 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.2
 จำนวนนักศึกษาที่
เขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 5 

4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

รายการ 3 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.2
 จำนวนนักศึกษาที่
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 5 

5. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 5 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หนว่ยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดพิมพ์วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
    รหัสโครงการ 6308000011 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์และ
การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการเรียนการสอนนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานวิจัย ซึ่งใน
โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกดิจากระบวนการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดในรูปแบบรูปเล่มรายงานสรุปการดำเนินโครงการวิจัย
ต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 
โดยการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบปัญหาใน
เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารที่
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ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นคณะฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการ
จัดทำวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับมาตรฐานระดับชาติ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดทำวารสารสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานของ TCI 
2) เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ต้นฉบับวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  2 ฉบับ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 103,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ต้นฉบับวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับ 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นไปตามตามมาตรฐานที่กำหนด ฉบับ 2 
เชิงเวลา   
   1. การดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด กิจกรรม 1 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

04
01

01
42

 

1. วารสารราชภัฏกรุงเก่า 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
100,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000 
บาท 

103,000.00 0.00 51,500.00 0.00 51,500.00 

รวม 103,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นฉบับ
วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้ง 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการเป็นไปตามตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 

ครั้ง 0 1 0 1 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หนว่ยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
    รหัสโครงการ 6308000013 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 
             KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  
                    ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 25) 
             KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ  
                   (ระดับ 5) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพือ่สร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนดการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
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กำหนด ประกอบด้วย การทีมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนั้น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
ระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอัน
ประกอบด้วยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงจำนวน 5 หลักสูตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยสาขาวิชา  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนทีด่ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 135,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. หลักสูตรได้มาตรฐาน สกอ. หลักสูตร 5 
เชิงเวลา   
   1. การดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด กิจกรรม 1 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
02

01
42

 

1. การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
36,000 บาท ค่าใช้สอย 
60,000 บาท ค่าวัสดุ 39,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 
บาท 

135,000.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00 

รวม 135,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง 

ครั้ง 0 0 0 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ 0 0 0 80 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหสัโครงการ 6308000014 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 
                    หลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80) 
            KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)  
            KPI : S 307 รอ้ยละบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การทำวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีถือ
เป็นผลงานที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณชน จึง
ได้จัดดำเนินโครงการ การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
หลากหลายสาขาวิชา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา
และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งก่อให้เกิดองค์ความรู้และการบูรณาการ
ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่ เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ   

2) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3) เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ 

              นักศึกษา 
4) ส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการให้กับคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคคลากรและนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและภายใน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1) การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรพิเศษ 
2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 138,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. การดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด กิจกรรม 1 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

01
02

01
42

 

1. โครงการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนดลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
26,800 บาท ค่าใช้สอย 
91,000 บาท ค่า 21,000 วัสดุ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,800 
บาท 

138,800.00 0.00 0.00 138,800.00 0.00 

รวม 138,800.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 200 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี     
   รหัสโครงการ 6308000015 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

                       KPI : S 305 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 30) 
                       KPI : S 306 จำนวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 15) 
                       KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  
                             ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 25) 
                       KPI : S 312 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม 
                              ประกาศ กพอ. หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร  
                              (ร้อยละ 50) 
                       KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ  
                             (ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

316



3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วม มี
เป้าหมายการดาเนินการสอดคล้องกับทิศทาง และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คณะวิทยาศาสตรฯ์ จึงได้จัดการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือ
กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการดังกล่าว
จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารคณะทุกระดับ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานย่อย ๆให้
สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรทุกระดับ มีส่วนสำคัญในการกำกับดูแลประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาของคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ สามารถกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก จึงดำเนินการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีขึ้น เพ่ือระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินผลงานในปี 
              ที่ผ่านมาละตั้งเป้าหมายสาหรับปีต่อไป  

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะให้อยู่ใน 
              ระดับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)  

3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ  
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. วิธีการดำเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 337,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า คน 70 
เชิงเวลา   
   1. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลา กิจกรรม 1 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
03

01
42

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคตะวันออก 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
70*5*50 รวม 13,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 70*2*350 
รวม 49,000 บาท ค่าอาหาร
เย็น 70*2*350 รวม 49,000 
บาท ค่าที่พัก 70*2*900 รวม 
126,000 บาท ค่าเช่ารถบัส 
40,200 บาท ค่าเช่ารถตู้ 
6,000 บาท ค่าเช่าห้องประชุม
และอุปกรณ์ 30,000 บาท ค่า
วัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 337,700 
บาท 

337,700.00 0.00 0.00 337,700.00 0.00 

รวม 337,700.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 70 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ชึ้น 0 0 1 0 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6308000019 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน) 

                       KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถทาง
วิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตาม
สายวิชาชีพของตน  เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทำให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
คณะมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน 
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การทำวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทำให้การจัดพัฒนาบุคลากรของ
คณะเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
          2) เพ่ือให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ  
         3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชการและศึกษาดูงาน จัดอบรมสัมมนาให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 51,160.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครัง้ 1 
   2. ศึกษาดูงานสาขาคหกรรมศาสตร์ ครัง้ 1 
   3. พัฒนาเครือข่ายที่มีการเรียนการสอนอาชีวอนามัย ครัง้ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม รอ้ยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของการดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลา รอ้ยละ 100 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

04
02

01
42

 

1. อบรมความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้กับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
10800 บาท ค่าอาหาร, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
และที่พักวิทยากร 4360 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15160 บาท 

15,160.00 0.00 0.00 15,160.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

04
02

02
42

 

2. ศึกษาดูงานด้านคหกร
รมศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/ 
ค่าที่พัก/ ค่าพาหนะ/ ค่าบำรุง
รถ/ ค่าจ้างเหมา สำหรับ
การศึกษาดูงาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
11

04
02

03
42

 

3. การพัฒนาเครือข่ายที่มี
การเรียนการสอนด้านอาชี
วอนามัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 16000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

รวม 51,160.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. อบรมความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 6 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

2. ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. การพัฒนาเครือข่ายที่มีการเรียนการ
สอนด้านอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที
ดำเนินกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยตามาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
    รหัสโครงการ 6308000021 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

                        KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ  
                              (ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ที่
มีงานทำและที่มีความประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการ
พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาด
แคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
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จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดำเนินงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่
คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอน
ทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการทำงานได้ 
นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการทำงานก่อนการจบการศึกษา 
และออกไปปฏิบัติงานจริง  จึงจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับใช้ในการจัดการศึกษา 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยี  
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
3.เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกช้ันปี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 306,585.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ สาขา 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุแล้วเสร็จทันเวลา ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

01
03

01
42

 

1. จัดซื้อวัสดุสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน และ
จ้างเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562- 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน วัสดุการศึกษา วัสดุ
การเรียนการสอน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า วัสดุ
เกษตร และวัสดุอื่นๆ  และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306585
บาท 

306,585.00 240,294.00 22,828.00 23,463.00 20,000.00 

รวม 306,585.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการ
สอน และจ้างเหมาบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 9 2 2 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    รหัสโครงการ 6308000022 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63303 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 307 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 
              KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี  
                    (ข้อเสนอของกรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญ เนื่องจากประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จะ
สร้างความมั่นใจ เชื่อมั่น ให้กับผู้ที่มีส่วนได้สวนเสียผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2557 ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 1)ระดับ
หลักสูตร 2)ระดับคณะวิชา และ3)ระดับสถานศึกษา ซึ่งในทุกระดับจะต้องดำเนินการจัดให้มีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือบริหารติดตามการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างมี
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ประสิทธิภาพ อีกทั้งในทุกระดับจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยถือ
เป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และมีการควบคุมคุณภาพให้ได้เป้าหมาย ติดตามตรวจสอบ
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีระบบมี 
              ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

2. เพ่ือตรวจสอบ ประเมินผล และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และ 
              เทคโนโลยีตามตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประเมินของมหาวิทยาลัย   

3. เพ่ือให้เกดิการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ฯและกับเครือข่ายทาง 
              วิชาการเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอน (knowledge sharing)  

4. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่  จำนวน..410...คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ และประชุม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/06/2563    
8. พ้ืนทีด่ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 60,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า คน 400 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
   2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 
เชิงเวลา   
   1. สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 

326



11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

03
01

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563-
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
  
   
- ค่าวิทยากร 3,600 บาท  
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
   
- ค่าอาหารว่าง 4,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 6,000 
บาท 
- ค่าวัสดุและเอกสาร
ประกอบการอบรม 6,200 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
11

03
01

02
42

 

2. กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทค
โนโลย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   31/10/2562-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 30 คนๆ ละ 10 มื้อๆ 
ละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 
บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

10
11

03
01

03
42

 

3. กิจกรรมการเปิดเวที
การจัดการความรู้ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563-
31/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 
บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 13,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 60,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 
 
 

327



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
บัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 0 90 0 0 

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 80 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอยูใ่นระดับดี 

ร้อยละ 0 0 90 0 

3. กิจกรรมการเปิดเวทีการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รอ้ยละ 0 0 80 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 0 0 90 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

328



 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา    รหัสโครงการ 6308000031 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63332 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

                              หลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80) 
                       KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิ ตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมบุคลากรทางด้านงานวิจัย  ซึ่งในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมงานด้านการวิจัย ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกฝนและเพ่ิมทักษะในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว   คณะจึงมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือให้
บุคลากรและนักศึกษาได้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
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4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 
2. เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือให้มีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเปา้หมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,561,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ รอ้ยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รอ้ยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของจำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามกำหนด รอ้ยละ 80 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

08
01

01
31

 

1. ชุดบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ
การเรียนรู้ จำนวน 15 ชุด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการ
เรียนรู้ จำนวน 15 ชุด ๆละ 
22400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น336600
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการ
เรียนรู้ ราคา 22440 จำนวน 
15 ชุด รวมเป็นเงิน 
336,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
336,600.00 บาท 

336,600.00 336,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

08
01

02
31

 

2. ชุดตรวจสมรรถภาพ
การได้ยินพร้อมตู้ป้องกัน
เสียงรบกวน จำนวน 1 
ชุด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้
ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 
ชุด  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470800 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดตรวจสมรรถภาพการได้
ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน 
จำนวน 1 ชุด ราคา 470800 
จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
470,800.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
470,800.00 บาท 

470,800.00 470,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

08
01

03
31

 

3. เครื่องวัดสัดส่วน
ร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องวัด
สัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 
เครื่อง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417300 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
417300 จำนวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 417,300.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
417,300.00 บาท 

417,300.00 417,300.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

08
01

04
31

 

4. ชุดแหล่งจ่ายไฟแรงดัน
ต่ำ จำนวน 3 ชุด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุด
แหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ จำนวน 
3 ชุด ๆ ละ 70000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ 
จำนวน 3 ชุด ราคา 70000 
จำนวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 
210,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
210,000.00 บาท 

210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

08
01

05
31

 

5. ชุดคิทส์อิเล็กโทรนิค 
จำนวน 3 ชุด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดคิทส์
อิเล็กโทรนิค จำนวน 3 ชุดๆ
ละ 6900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20700 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดคิทส์อิเล็กโทรนิค 
จำนวน 3 ชุด ราคา 6900 
จำนวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 
20,700.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
20,700.00 บาท 

20,700.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

08
01

06
31

 

6. กล้องสำหรับดูดวง
อาทิตย ์พร้อมขาต้ังกล้อง 
จำนวน 1 กล้อง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคารท้องฟ้าจำลอง 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : กล้องสำหรับ
ดูดวงอาทิตย์ พร้อมขาต้ัง
กล้อง จำนวน 1 กล้อง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. กล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์ 
พร้อมขาต้ังกล้อง จำนวน 1 
กล้อง ราคา 196000 จำนวน 
1 กล้อง รวมเป็นเงิน 
196,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
196,000.00 บาท 

196,000.00 196,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

08
01

07
31

 

7. เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ 
(double beam UV/Vis 
spectrophotometer) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องวัดค่า
การดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ 
(double beam UV/Vis 
spectrophotometer) 
จำนวน 1 เครื่อง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
ชนิดลำแสงคู่ (double beam 
UV/Vis 
spectrophotometer) ราคา 
450000 จำนวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 450,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
450,000.00 บาท 

450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

08
01

08
31

 

8. ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติ
ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สำหรับอุตสาหกรรม4.0 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดฝึกควบคุม
อัตโนมัติระบบไฟฟ้า
อุตสาหกรรม สำหรับ
อุตสาหกรรม4.0 จำนวน 1 
ชุด  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติ
ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สำหรับอุตสาหกรรม4.0 ราคา 
460000 จำนวน 1 ชุด รวม
เป็นเงิน 460,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
460,000.00 บาท 

460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,561,400.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ
การเรียนรู้ จำนวน 15 ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

รอ้ยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้
ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. เครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 
เครื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. ชุดแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ จำนวน 3 
ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ชุด 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

5. ชุดคิทส์อิเล็กโทรนิค จำนวน 3 ชุด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ชุด 3.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

6. กล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์ พร้อมขา
ต้ังกล้อง จำนวน 1 กล้อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

กล้อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

7. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิด
ลำแสงคู่ (double beam UV/Vis 
spectrophotometer) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

รอ้ยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

8. ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติระบบไฟฟ้า
อุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรม4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ 

 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (ศูนย์วิทย์)  
    รหสัโครงการ 6308000002 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63410 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 408 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยด้านการ 

                              บริหารจัดการ (ระดับ 4) 
 
แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สา Smart University 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลได้กำหนดให้  วันที่  18 สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
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ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายและส่งผลให้เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและ
เห็นความสำคัญดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจศึกษา ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 

5. เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดการประกวด แข่งขัน และนิทรรศการทางวิชาการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 281,350.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนวันที่ดำเนินการจัดงานสัปดาห์ศาสตร์แห่งชาติ วัน 3 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 2,000 
   3. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจัดประกวด แข่งขัน กิจกรรม 9 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 80 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

15
01

01
42

 

1. จัดพิธีวางพานพุ่ม
สักการะพระบรมรูป "พระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 
และพิธีมอบรางวัล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
จัดดอกไม้ บายศรีพานพุ่ม 
และตกแต่งสถานที่ จานวน 1 
ครั้งๆละ 38,000 บาท  ค่าจ้าง
ดนตรีไทย จานวน 1 ครั้งๆละ 
3,000 บาท  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืมสาหรับผู้เข้าร่วม
งาน จานวน 300 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 
10,500 บาท  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 51,500  บาท 

51,500.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 

10
32

15
01

02
42

 

2. การประกวด แข่งขัน
ทางวิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : เงินรางวัล 
และเวินค่าพาหะนเดินทาง
เหมาจ่าย  29400 บาท  คา
จ้างเหมาบริการ/เช่าอุปกรณ์  
19,000 บาท ค่าวัสดุ
สำนักงาน/วัสดุ
ประชาสัมพันธ์/ค่าวัสดุอื่น/ค่า
ทำเอกสาร  51,450 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99850 
บาท 

99,850.00 0.00 0.00 0.00 99,850.00 

10
32

15
01

03
42

 

3. จัดพิมพ์วารสารงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจัดพิมพ์
วารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
จานวน 1 งาน ๆละ 80,000 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 
บาท 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

10
32

15
01

04
42

 

4. จัดนิทรรศการทาง
วิชาการของคณะและ
สาขาวิชา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา/
เช่าอุปกรณ์  15000  บาท  
ค่าวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการ 
35000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

รวม 281,350.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 
 

337



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูป 
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และพิธี
มอบรางวัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

2. การประกวด แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจำนวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

3. จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสารงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

งาน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ได้รับวารสาร 

ร้อยละ 0 0 0 80 

4. จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะ
และสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขา
ที่ร่วมจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6308000016 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63410 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 408 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยด้านการ 
                    บริหารจัดการ (ระดับ 4) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สา Smart University 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แก่คณาจารย์และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการเตรียมความ
พร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประเทศ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้เป็นศูนย์บริการการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้มาตรฐาน 
ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดนิทรรศการ วัสดุ และดูแลครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม้ีความทันสมัย ได้มาตรฐาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ  
     2. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัยากรและขีด
ความสามารถของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. เพ่ือสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. เพ่ือให้พัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
คุณภาพนำไปสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

5. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักในระดับ
ภูมิภาค 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอบรมให้บริการวิชาการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 718,650.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 80 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

15
02

01
42

 

1. ดำเนินการซ่อมแซม
และบำรุงรักษาครุภัณฑ์
และจ้างเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
ก้นยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่า
บำรุงรักษาลิฟท์ 12 เดือน เป็น
เงิน 61,632 บาท  2. ค่า
บำรุงรักษาเครื่องควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้นและแสง  
12,840 บาท  .3. ค่า
บำรุงรักษาเครื่องฉายดาว  
32,100 บาท 4.ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ 
130,120 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,150 
บาท 

255,150.00 37,878.00 63,866.00 85,408.00 67,998.00 

10
32

15
02

02
42

 

2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  
วัสดุการวิจัย และวัสดุ
การศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
วัสดุการเรียนการสอน และ
วัสดุการศึกษา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303500 
บาท 

303,500.00 20,000.00 193,500.00 50,000.00 40,000.00 

10
32

15
02

03
42

 

3. การอบรมวิชาการและ
อบรมการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าอาหาร อาหารว่าง และทำ
เอกสาร 101600 บาท  ค่า
วัสดุอบรม 29600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160000 
บาท 

160,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

รวม 718,650.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 

ครั้ง 5 4 4 6 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
จำนวนครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  วัสดุการวิจัย 
และวัสดุการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการจัดซื้อตามแผน 

ครั้ง 1 3 2 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. การอบรมวิชาการและอบรมการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

กิจกรรม 2 3 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 85 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย     

    รหัสโครงการ 6308000023 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม และโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมหลักที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องดำเนินการเพ่ือให้สาขาวิชาทุกสาขา
ในคณะได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย จึงได้มอบหมาย
ให้ทุกสาขาวิชาจัดทำโครงการบริการวิชาการในศาสตร์ของสาขาโดยให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
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การบริการวิชาการ งานวิจัย เป้าหมายเพ่ือจัดอบรมบริการวิชาการให้กับประชาชน ชุมชุน และสังคม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของคณะ  
 
4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานบริการวิชาการ  
2) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัย  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เกษตรกร  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุกหลักสูตรของคณะ หลักสูตร 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของการบริการวิชาการ วิจัย ที่บูรณาการเรียนการสอนนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 65 

เชิงเวลา   
   1. หลักสูตรดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด หลักสูตร 15 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

01
42

 

1. การจัดการพื้นที่สีเขียว
ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 9600 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าจ้างทำเอกสาร ค่าจ้างเหมา
รถตู้ปรับอากาศ 12250 บาท 
ค่าวัสดุ 8150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

02
42

 

2. อบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมย่อย
ที่ 1  ค่าใช้สอย 1800 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าวัสดุ 
5000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่าง ค่าจ้างทำเอกสาร 
ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน 9750 
บาท ค่าวัสดุ 6250 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

03
42

 

3. รักเรียน รักวิทย์ สนุก
คิดกับการทดลอง
วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
อย่างง่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าจ้าง
ทำรูปเล่มรายงาน ค่าจ้างทำ
เอกสารอบรม 11150 บาท ค่า
วัสดุ 4450 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

04
42

 

4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การนำระบบ
ควบคุมอัตโนมัติมาใช้ใน
ภาคการเกษตรและ
ชีวิตประจำวัน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 8400 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่าง ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 14000 
บาท ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

05
42

 

5. อบรมนวัตกรรมปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 และไตรมาส 
2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท  
ค่าอาหาร, อาหารว่าง และค่า
ใช้สอยอ่ืน 8600 บาท ค่าวัสดุ 
16000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 16,000.00 14,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

06
42

 

6. การบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าจ้าง
ทำเอกสารอบรม 13200 บาท 
ค่าวัสดุ 2400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

07
42

 

7. จุดประกายความคิด
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเคมี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
2000 บาท ค่าวัสดุ 28000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

11
04

08
42

 

8. จัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าจ้าง
ทำรูปเล่มรายงาน และทำ
เอกสารอบรม 7700 บาท ค่า
วัสดุ 4300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

11
04

09
42

 

9. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบการสั่งการระบบ
ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 8400 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่าง ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 14000 
บาท ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

10
42

 

10. การพัฒนาการคิดเชิง
คำนวณของนักเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามแนวทางฑูตสะเต็ม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าอาหาร 
7000 บาท ค่าวัสดุ 23000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

11
42

 

11. การบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย : 
เทคนิคการทดแทนด้วย
แป้งข้าวมีสีในผลิตภัณฑ์
อาหารสู่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในอำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง และ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 6500 บาท 
และค่าวัสดุ 9100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

12
42

 

12. การอบรมทำยาหม่อง
สมุนไพรจากสมุนไพรใกล้
ตัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าทำ
เอกสารประกอบการอบรม 
ค่าจ้างเหมารถ  8600 บาท ค่า
วัสดุ 10600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 10,600.00 12,400.00 7,000.00 0.00 

10
32

11
04

13
42

 

13. โครงการอบรมลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้
เกษตรกรไทย ด้วย
นวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัด สู่การ
ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท ค่าจ้าง
เหมาบริการ 6000 บาท ค่า
วัสดุ 13200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
32

11
04

14
42

 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการจัดการเรียน
การสอนด้วย
แอพพลิเคลชั่นเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับผู้สูงอายุ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร 15600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 5,100.00 24,900.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

15
42

 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม และ
ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  17800 
บาท ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

11
04

16
42

 

16. โครงการอบรมบอร์ด
อิเล็กทรอนิกส์เขียน
โปรแกรมเพื่อการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร  10800 บาท ค่าใช้
สอย 7200 บาท และค่าวัสดุ 
12000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 480,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การจัดการพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน
อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 45 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

รอ้ยละ 85 0 0 0 

3. รักเรียน รักวิทย์ สนุกคิดกับการ
ทดลองวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์อย่างง่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 65 0 0 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบ
ควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในภาคการเกษตร
และชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 62 0 0 0 

5. อบรมนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ ร้อยละ 0 65 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

นำไปใช้ประโยชน ์
6. การบูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน 

วิชา 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย
สามารถนไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผลงาน 1 0 0 0 

7. จุดประกายความคิดนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน และงานวิจัย 

วิชา 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 0 65 0 

8. จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ 
งานวิจัย 

วิชา 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

รอ้ยละ 0 0 65 0 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบการสั่งการระบบไฟฟ้าผ่านสมาร์ท
โฟน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 65 0 0 0 

10. การพัฒนาการคิดเชิงคำนวณของ
นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
แนวทางฑูตสะเต็ม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 

วิชา 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต่อนักศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

รอ้ยละ 80 0 0 0 

11. การบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย : เทคนิคการทดแทนด้วยแป้ง
ข้าวมีสีในผลิตภัณฑ์อาหารสู่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ 
งานวิจัย 

วิชา 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 65 0 0 0 

12. การอบรมทำยาหม่องสมุนไพรจาก
สมุนไพรใกล้ตัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 40 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การนำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 65 65 0 

13. โครงการอบรมลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้เกษตรกรไทย ด้วยนวัตกรรมปุ๋ย
สั่งตัด สู่การทำการเกษตรอยา่งยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ งานวิจัย 

วิชา 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 0 0 65 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคลชั่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 30 30 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

เพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ

การนำไปใช้ประโยชน ์
รอ้ยละ 65 65 0 0 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายิชาที่มีการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ 
งานวิจัย 

วิชา 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 0 65 0 

16. โครงการอบรมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 60 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การนำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 65 0 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์     
    รหัสโครงการ 6308000026 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในระยะ 20 ปี ( 2560-2579) มียุทธศาสตร์หลัก
คือยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยได้มีการกำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน 5 พ้ืนที่ ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และมีตัวชี้วัดสำคัญคือ จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่
เพ่ิมขึ้นในท้องถิ่น และรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ การที่จะบรรลุตาม
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว อุปสรรคที่สำคัญคือคุณภาพของสินค้าและบริการยังไม่มีมาตรฐาน ในเรื่องของ
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กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ  เมื่อผลผลิตขาดคุณภาพ ไม่มีความเที่ ยงตรง 
สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ สินค้าไม่สามารถเป็นที่ยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นที่ต้อง
นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยและ
มาตรฐานสำหรับผู้บริโภค และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)และนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เมื่อ
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานรับรอง อาทิ อาหารและยา (อย.) มาตรฐานอุตสาหกรรรม (มอก.) เพ่ือยกระดับ
สินค้า OTOP และ หัตถกรรม Premium กระบวนการผลิตเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีฐานองค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน
การผลิตที่เป็นที่ยอมรับ นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นเสริมสร้างรายได้และลดความเหลือมล้ำทางสังคมได้
ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ การศึกษาแนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานและ
พัฒนาศุ่เชิงพาณิชย์อยา่งยั่งยืน  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับรองมาตรฐานการผลิต 

2.เพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน หมู่บ้านที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายอาชีพในชุมชนให้เกิดการพัฒนาอาชีพและเสริมเสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนบ้านคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ บ้านลำไทร 
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชนและการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิ้น 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำหน่ายได้เชิงพาณิชย์ ชิ้น 4 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลา ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
04

01
42

 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่เป้าหมายในการ
ดำเนินงานทั้ง 3 หมู่บ้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
120,000 บาท ค่าใช้สอย 
50,000 บาท ค่าวัสดุ 30,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

10
32

17
04

02
42

 

2. การพัฒนา
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้
ได้มาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่บ้านที่เป็นเป้าหมาย
ในการดำเนินงานทั้ง 3 
หมู่บ้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
160,000 บาท ค่าใช้สอย 
300,000 บาท ค่าวัสดุ 
50,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 
บาท 

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 

10
32

17
04

03
42

 

3. การส่งเสริมการ
จำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่บ้านที่เป็นเป้าหมาย
ในการดำเนินงานทั้ง 3 
หมู่บ้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
80,000 บาท ค่าใช้สอย 
190,000 บาท ค่าวัสดุ 
30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 
บาท 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

รวม 1,000,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

ครั้ง 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 0 90 0 0 

2. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ในชุมชนเพื่อให้ได้มาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ชึ้น 0 0 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำหน่ายได้เชิง
พาณิชย์ 

ชึ้น 0 0 4 0 

3. การส่งเสริมการจำหน่ายในช่องทาง
ต่าง ๆ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ชึ้น 0 0 0 4 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำหน่ายได้เชิง
พาณิชย์ 

ชึ้น 0 0 0 4 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถของประชาชน สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นในมีความเข้าใจอันดีในวัตถุประสงค์

ของการดำเนินโครงการ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก     

    รหัสโครงการ 6308000027 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 103 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุง 
                   ศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
             KPI : S 104 มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (Big Data) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ 
                   วางแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ (ร้อยละ 30) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 14,000 
หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพจากนั้นปราชญ์ชุมชนกลับไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรม
อาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการ ฝึกอาชีพในหมู่บ้าน ติดตาม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครัวเรือนที่เข้า
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รับการฝึก อาชีพสามารถปฏิบัติอาชีพได้จริงและพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน 
การขับเคลื่อนของรัฐบาลนั้นเป้าหมายให้หลายพ้ืนที่ยังไม่บรรลุ เนื่องจากกลุ่มสัมมาชีพที่เกิดขึ้นขาดองค์
ความรู้ และมักมีปัญหาเกิดขั้นการการดำเนินการ และไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเล็งเห็นปัญหาการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และได้รับการประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากโครงการในภาครัฐ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ร้านค้าประชารัฐ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านที่ได้รับงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนแต่มาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถยกระดับรายได้ให้กับครัวเรือน
หรือท้องถิ่นอย่างยังยืน  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ พื้นที่
จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน 

2. เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 
3. เพ่ือสร้างศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้ง

ด้านเกษตร อาหาร หัตถกรรมด้วยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการ ได้ด้านบุคลากร งบประมาณและบัญชี วัตถุดิบ กระบวนการ

ผลิต ระบบตลาดที่ดี เมื่อพัฒนาแล้วกลุ่มสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 หลังคาเรือน ที่อยู่ในพ้ืนที่ - หมู่ที่ 3 ตำบลทางพระ 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - หมู่ที่ 12 ตำบลหนองถ้ำ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำชุมชน กลุ่ม
สัมมาชีพ  

2. สร้างเสริมศักยภาพชุมชนในพื้นที่ 
3. กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 650,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน (40 
ครัวเรือน) 

ร้อยละ 60 

   2. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1) ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้งกายใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ระยะเวลาโครงการในการดำเนินโครงการ เดือน 12 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
04

01
42

 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อรับฟังความต้องการ
และความคิดเห็นของ
ครัวเรือน ผู้นำชุมชน กลุ่ม
สัมมาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่ หมู่ 3 ต. ทางพระ 
อ.โพธิ์ทอง หมู่ 12 ต. 
หนองถ้ำ อ.แสวงหา จ. 
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14,400 บาท ค่าใช้สอย 
31,600 บาท ค่าวัสดุ 4,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
32

02
04

02
42

 

2. กิจกรรมสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนในพื้นที่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนในพื้นที่ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
172,800 บาท ค่าใช้สอย 
292,200 บาท ค่าวัสดุ 
60,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 
บาท 

525,000.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00 

10
32

02
04

03
42

 

3. การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3-4 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 
หมูบ่้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14,400 บาท ค่าใช้สอย 
31,600 บาท ค่าวัสดุ 4,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

10
32

02
04

04
42

 

4. การคืนข้อมูลให้พื้นที่ 
(เปิดเวที) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 2 
หมู่บ้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท ค่าใช้สอย 17,000 
บาท ค่าวัสดุ 700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 650,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความ
ต้องการและความคิดเห็นของครัวเรือน 
ผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจในโครงการ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

2. กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพชุมชนใน
พื้นที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมในการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน 

กิจกรรม 0.00 0.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1)
 ประชาชนในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้งกาย
ใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การติดตาม
การดำเนินงานโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1)
 ประชาชนในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้งกาย
ใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. การคืนข้อมูลให้พื้นที่ (เปิดเวที) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1)
 ประชาชนในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้งกาย
ใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ประชาชน กลุ่มสัมมาชีพไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล การ
ดำเนินการทีผ่่านมา 

ใช้หลักการปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมกับชุมชน (PAR) เพือ่ให้
ชุมชนเชื่อใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนต้องการเพียงแค่
งบประมาณ และไม่พยายามที่จะดำเนนิการตาม
ข้อแนะนำ 

แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ยัง่ยืน และความ
เข้มแข็งที่จะเกิดขึ้น โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
(PAR) 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง    รหัสโครงการ 6308000028 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP) เป็นหนึ่งในนโยบาย
สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยภาครัฐพร้อมที่จะเข้า
ช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
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ท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำ
ทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น และมีมูลค่าเพ่ิม เป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพสินค้า
ประเภทอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้า  OTOP ที่จะ
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถกับประเทศ และขยายศักยภาพทางการค้า และพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP 
โดยการให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP 
อาหารเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง โดยเน้นด้านมาตรฐานต่าง ๆ 
ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ให้ความรู้และแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ และมาตรฐานในการผลิต
อาหาร เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และผลักดันให้ทางกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา และจังหวัดอ่างทองมี 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ และวิสากิจชุมชน
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เพ่ือนำองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับโครงการ 

6.2 เพ่ือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

6.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง ในการแปรรูปอาหารให้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชนมีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้น 

6.4 เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพ
หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

6.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์
ของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 

6.6 เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนตามหลักการผลิตที่ดี (GMP) เพ่ือขอรับการ
รบัรองคุณภาพอาหาร และขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

6.7 เพ่ือพัฒนา และจัดการรูปแบบช่องทางตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

6.8 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่สังคม และชุมชน 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ 
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5. กลุ่มเปา้หมาย 
 กลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม (ผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มละ 2 ผลิตภัณฑ์) 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ และวิสากิจ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับโครงการ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 800,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผน่ดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คน 60 
   2. ได้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร รายการ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ร้อยละ 85 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ระยะเวลาโครงการในการดำเนินโครงการ เดือน 12 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
05

01
42

 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้นำชุมชน กลุ่ม
สัมมาชีพ และวิสากิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำ
องค์ความรู้มาใช้
ประยุกต์ใช้กับโครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่ดำเนินการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
30200 บาท ค่าวัสดุ 6000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36200 
บาท 

36,200.00 36,200.00 0.00 0.00 0.00 

361



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
05

02
42

 

2. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
อาหารอัตลักษณ์ของ
ชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
57600 บาท ค่าใช้สอย 60200 
บาท ค่าวัสดุ 183800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301600 
บาท 

301,600.00 0.00 301,600.00 0.00 0.00 

10
32

17
05

03
42

 

3. การเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง ในการ
แปรรูปอาหารให้
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของ
ชุมชนมีอายุการเก็บรักษา
ที่ยาวนานข้ึน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
28,800 บาท ค่าใช้สอย 
30,200 บาท ค่าวัสดุ 48,200 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,200 
บาท 

107,200.00 0.00 107,200.00 0.00 0.00 

10
32

17
05

04
42

 

4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์
อาหารที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
28800 บาท ค่าใช้สอย 30200 
บาท ค่าวัสดุ 41000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
05

05
42

 

5. พัฒนาศักยภาพด้าน
การสื่อสารการตลาด และ
การประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์อาหารอัต
ลักษณ์ของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
28800 บาท ค่าสอย 30200 
บาท ค่าวัสดุ 41000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

10
32

17
05

06
42

 

6. ยกระดับผลิตภัณฑ์
อาหารอัตลักษณ์ของ
ชุมชนตามหลักการผลิตที่
ดี (GMP) เพื่อขอรับการ
รับรองคุณภาพอาหาร 
และข้ึนทะเบียนสินค้า 
OTOP ประเภทอาหาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
28800 บาท ค่าใช้สอย 30200 
บาท ค่าวัสดุ 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

10
32

17
05

07
42

 

7. พฒันา และจัดการ
รูปแบบช่องทางตลาดใน
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มสัมมาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14400 บาท ค่าใช้สอย 35100 
บาท ค่าวัสดุ 10500 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
05

08
42

 

8. พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการในการ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
โครงการสู่สังคม และ
ชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์
ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก
โครงการไปต่อยอด และ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่าง
ยัง่ยืนแก่พื้นที่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
30200 บาท ค่าวัสดุ 4800 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 
บาท 

35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

รวม 800,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ 
และวิสากิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน 
กลุ่มสัมมาชีพ และวิสากิจชุมชน 

ครั้ง 4 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์
ของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รอ้ยละ 0 85 0 0 

3. การเพิ่มศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
ในการแปรรูปอาหารให้ผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ของชุมชนมีอายุการเก็บรักษาที่
ยาวนานข้ึน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ครั้ง 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

โครงการมีความเข้าใจ 
4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ครั้ง 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

5. พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
การตลาด และการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
การอบรม 

ครั้ง 0 0 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมมี
ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 0 0 85 0 

6. ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์
ของชุมชนตามหลักการผลิตที่ดี (GMP) 
เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพอาหาร 
และข้ึนทะเบียนสินค้า OTOP ประเภท
อาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม และ
ประชุมร่วมกัน 

ครั้ง 0 0 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ทางด้าน
ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

ร้อยละ 0 0 85 0 

7. พฒันา และจัดการรูปแบบช่องทาง
ตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรม 

ครั้ง 0 0 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ทางด้าน
ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

ร้อยละ 0 0 85 0 

8. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการใน
การเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่
สังคม และชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมด
จากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่
พื้นที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุม
ร่วมกัน 

ครั้ง 0 0 0 4 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ทางด้าน
ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

ร้อยละ 0 0 0 85 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้แสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ 

ใช้หลักการปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมกับชุมชน (PAR) เพื่อให้
ชุมชนเชื่อใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ยอมรับแนวคิด
ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชน
ชนิดใหม่ 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาหาร รวมทั้งใช้
หลักการปฏิบัติการอย่างมสี่วนรว่มกับชุมชน (PAR) เพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคย และไว้ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
อาชีพ และยกระดบัรายได้ของชุมชนอยา่งยั่งยืน 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ยอมรับกับ
ขั้นตอนหรือเทคนิคที่ยุ่งยากในการยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้หลักการปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน (PAR) 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ให้ความเห็น
หรือไม่ให้ความร่วมมือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เปน็
เอกลักษณ์ของชุมชน 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของบรรจุภัณฑท์ี่
เหมาะสมกับผลติภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้หลักการปฏิบัติการอยา่ง
มีส่วนร่วมกับชุมชน (PAR) 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการ
ประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์ของชมุชน 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้หลกัการปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมกับ
ชุมชน (PAR) 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่เข้าใจหลักการตาม
หลักการผลิตที่ดี (GMP) 

อบรมให้ความรู้อย่างละเอียด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ แล้ว
นำไปปฏบิัติ ก่อนที่จะนำผลิตภณัฑ์ขึ้นจดทะเบียน OTOP 
ประเภทอาหาร 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ดำเนนิการใน
เร่ืองของการพัฒนาช่องตลาด 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาช่องตลาด เพื่อสรา้ง
โอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กบัชุมชน โดยใช้หลักการ
ปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมกับชมุชน (PAR) 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถนำสิ่งที่ได้
จากโครงการไปต่อยอด 

หลักการปฏิบัติการอย่างมสี่วนรว่มกับชุมชน (PAR) หรือการ
ทำงานแบบฝังตัวร่วมกับชุมชนจะทำให้กลุ่มเป้าหมายกล้าทีจ่ะ
ลองทำ และนำไปปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์    รหัสโครงการ 6308000029 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63106 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 
                    เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
              KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 
                    ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้งสิ้น ในขณะที่ประเทศไทยกำลังพยายามก้าวผ่านไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศไทยกลับ
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ประสบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หลายประการ ที่สำคัญได้แก่ 
จำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลงตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา นอกจากนี้การประเมินผลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติบ่งชี้ว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับโรงเรียน  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

3. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน เพ่ือให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่
แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การจัดทำโครงงาน การ
ให้คำแนะนำ การจัดค่าย 
7. ระยะเวลา วันที ่01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 479,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 
   2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คน 500 
   3. จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ คน 20 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. จัดกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
02

01
42

 

1. พัฒนาศักยภาพครู 
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
93600 บาท  
ค่าใช้สอย 70000 บาท  
ค่าวัสดุ 141,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304800 
บาท 
 
 

304,800.00 44,800.00 71,200.00 78,800.00 110,000.00 

10
32

05
02

02
42

 

2. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
67200 บาท  
ค่าใช้สอย 53900 บาท  
ค่าวัสดุ 53900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175000 
บาท 

175,000.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 

รวม 479,800.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 520 25 120 200 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 90 90 90 90 

2. การพัฒนาศักยภาพผู้สอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 35 35 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 80 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โรงเรียนรักวิทย์    รหสัโครงการ 6308000030 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63106 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 
                     เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
             KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 
                    ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง
จะเห็นได้จากความสำเร็จของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ที่ล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐาน
ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสำหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกำลังเผชิญ
กับความท้าทายรอบด้าน ทั้งภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจน
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ทัง้เชิงบวกและลบ ทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่
จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ทั้งช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการสร้างสำเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ บน
ฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มี
ผลิตภาพต่ำ ไปสู่การใช้ความรู้และความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในขณะที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตร์หลักคือยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจึงมุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นของโรงเรียนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมทาง
การศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งโครงการรักวิทย์จะเป็นโครงการหลักที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใช้ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสถานศึกษาของท้องถิ่น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู นักเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินงาน เป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนการสอนในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โดยการร่วมมือกับโรงเรียนในการเตรียมสื่อการสอน การเตรียมการปฏิบัติการทอลองของนักเรียน การเตรียม
กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ซึ่งมี 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมความพร้อม คือการ
เลือกโรงเรียน ชั้นเรียนและวิชาเรียนที่จะดำเนินการ และเตรียมกิจกรรมทั้งหมดที่จะใช้สำหรับจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ของแต่ละโรงเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างครูจากโรงเรียนและอาจารย์จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นตอนที่ 2. การนำกิจกรรมที่เตรียมในขั้นตอนที่ 1 ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างครูจากโรงเรียนและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 663,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 10 
   2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คน 100 
   3. จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ คน 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. จัดกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
03

01
42

 

1. การเตรียมความพร้อม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
40,000 บาท 
ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
03

02
42

 

2. ค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับ
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ARU 
ตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
67,500 บาท 
ค่าใช้สอย 109,500 บาท 
ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 227000 
บาท 

227,000.00 0.00 227,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
03

03
42

 

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์
ในโรงเรียน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
10,800 บาท 
ค่าใช้สอย 20,000 บาท 
ค่าวัสดุ 19,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
03

04
42

 

4. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
10,800 บาท 
ค่าใช้สอย 20,000 บาท 
ค่าวัสดุ 19,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
32

05
03

05
42

 

5. การเป็นพี่เลี้ยงและที่
ปรึกษาทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
156,000 บาท 
ค่าใช้สอย 60,000 บาท 
ค่าวัสดุ 60,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276000 
บาท 

276,000.00 0.00 0.00 0.00 276,000.00 

รวม 663,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การเตรียมความพร้อม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีเข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจแนวทาง
ของโครงการ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

2. ค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์และดารา
ศาสตร์ ARU ตามแบบการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีเจตนคติที่ดีกับวิชา
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะส่งเสริม
การสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีเจตคติที่ดีกับวิชา
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 80 0 

4. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีเจตนคติที่ดีกับวิชา
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 80 0 

5. การเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทาง
วิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 50 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีเจตคติที่ดีกับวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  ต้นแบบในการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : ชุมชน 
                  ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด 
                  พระนครศรีอยุธยา    รหสัโครงการ 6308000034 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาคหกรรมศาสตร์ 
และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายในการนำกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยส่งเสริม และพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” โดยมีแนวทางการเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
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เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน มีการสร้างกลุ่มเกษตรต้นแบบ และสร้างทุนที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์อย่างครบวงจร 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนจากบัวแดง และการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการตลาดโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นการช่วย
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าภาคการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ และสร้างความสุขแก่คนใน
ชุมชนได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรต้นแบบ และการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรต้นแบบในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์สำหรับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารจากบัวแดง (4 ตำรับ) และบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ (4 รูปแบบ) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบล
คลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัวแดง 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก 
อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ตลอดจนผู้
ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน (20 ครัวเรือน) 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาชีพเกษตรกรต้นแบบ และการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์อย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

376



           กิจกรรมที่ 3 พัฒนา และเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรต้นแบบในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์สำหรับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอ
บางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารจากบัวแดง (4 ตำรับ) และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ (4 รูปแบบ) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารจาก
บัวแดง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบล
คลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ (การคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน) 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 555,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือน 20 
   2. ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์ 4 
   3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
   4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
   5. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 

ไม่น้อยกว่า 2 

   6. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐาน
รากต่อจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ 4 
   2. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

   3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
   4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านทักษะในการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ระยะเวลาโครงการในการดำเนินโครงการ เดือน 12 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
05

01
42

 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของเกษตรกรในพื้นที่
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถ ี“ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
-วัสดุประกอบการดำเนิน
กิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ๆ 
1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 
บาท 

16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 
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2. พัฒนาอาชีพเกษตรกร
ต้นแบบ และการบริหาร
จัดการเกษตรนิเวศน์อย่าง
มีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลอง
จิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
ๆ ละ 12 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มือ้ๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 2 ครั้ง ๆ 25,000 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78400 
บาท 

78,400.00 78,400.00 0.00 0.00 0.00 
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3. พัฒนา และเพิ่ม
ศักยภาพเกษตรกร
ต้นแบบในการเพาะปลูก
พืชอินทรีย์สำหรับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลอง
จิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
ๆ ละ 12 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 2 ครั้ง ๆ 25,000 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  78400 
บาท 

78,400.00 78,400.00 0.00 0.00 0.00 

378



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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4. ส่งเสริม และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทอาหารจากบัว
แดง (4 ตำรับ) และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ (4 รูปแบบ) โดยการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลอง
จิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
ๆ ละ 24 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
4 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 4 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 8 
มื้อๆ ละ 35 บาท 
- ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จำนวน 4 รูปแบบๆ ละ 
5,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลาก
สินค้าจำนวน 4 รูปแบบ 
รูปแบบๆ ละ 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 4 ครั้ง ๆ 37,500 บาท  
- ค่าบรรจุภัณฑ์และฉลาก
จำนวน 4 ชุดๆ ละ 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 286800 
บาท 

286,800.00 0.00 286,800.00 0.00 0.00 
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5. เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการตลาดสำหรับ
ผลิตผลทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว
แดง และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัว
แดง” ตำบลคลองจิก 
อำเภอบางประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
ๆ ละ 12 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 2 ครั้ง ๆ 10,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48400 
บาท 

48,400.00 0.00 0.00 48,400.00 0.00 

379



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 
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6. พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบ 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์
ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก
โครงการไปต่อยอด และ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่าง
ยั่งยืนแก่พื้นที่ (การคืน
ข้อมูลกลับสู่ชุมชน) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มือ้ๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 2 ครั้ง ๆ 1,000 บาท 
- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 
(ศูนย์การเรียนรู้ฯ) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47000 
บาท 

47,000.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 

รวม 555,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก 
อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุม
แบบมีส่วนร่วม 

ครั้ง 2 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. พัฒนาอาชีพเกษตรกรต้นแบบ และการ
บริหารจัดการเกษตรนิเวศน์อย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่ง
บัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

3. พัฒนา และเพิ่มศักยภาพเกษตรกร
ต้นแบบในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์สำหรับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัว
แดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

คน 40 0 0 0 

380



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

4. ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทอาหารจากบัวแดง (4 ตำรับ) และ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ (4 
รูปแบบ) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการข้ึน
ทะเบียน OTOP 

ชึ้น 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

5. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสำหรับ
ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารจาก
บัวแดง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

ครั้ง 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

6. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำองค์
ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด 
และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างยั่งยืนแก่พื้นที่ (การคืนข้อมูลกลับสู่
ชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

 
 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางใน
ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เกษตรนิเวศน์ การแปรรูปอาหาร
จากบัวแดง และการเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวนวัตวิถ ี

ใช้หลักการปฏิบตัิการอย่างมสี่วนรว่มกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเชื่อ
ใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้ายอมรับแนวคิดในการบริหารจดั
การเกษตรนิเวศน์รูปแบบใหม ่

ใช้หลักการปฏิบตัิการอย่างมสี่วนรว่มกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเชื่อ
ใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้ายอมรับแนวคิดการเพาะปลูกเกษตร
อินทรีย์ และการปรับปรุงระบบเกษตรนิเวศน์ของพื้นที่ 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย์ และ
ความสำคญัของการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศน์เพื่อรองรบัการ
ท่องเทีย่วนวัตวิถีของชุมชน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้ายอมรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหารจากบัวแดง เนื่องจากไม่มั่นใจในเรื่องของ
อุปกรณ์ สถานท่ี เวลา ตลาด และรายได ้

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารที่
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการ
รองรับการท่องเที่ยวนวัตวิถีของชุมชน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้ายอมรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาช่องทาง ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัช่องทางตลาดที่หลากหลาย 
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สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
การตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดชุมชนผ่านการท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้ของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่สามารถนำนวัตกรรมทีไ่ด้จากโครงการไปต่อ
ยอด 

ใช้หลักการปฏิบตัิการอย่างมสี่วนรว่มแบบฝังตัวร่วมกับชุมชนจะ
ทำให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีสามารถนำนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีได้จาก
โครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนผ่าน
การตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดผ่านการ
ท่องเที่ยวนวัตวิถ ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
          รหัสโครงการ 6308000035 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ชุมชนบ้านโรงวัว ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ชุมชน
มีการรวม  กลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเป็นแบบแผนที่พ่ึงพาตนเองตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการคัดเลือกเป็น
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประเภทชุมชนขนาดเล็ก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ด้วยการลด คัดแยก 
และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิก
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ในชุมชุมบ้านโรงวัวที่ว่างจากการทำงาน และผู้สูงอายุที่ไม่มีงานทำแต่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำขนมไทย 
ได้แก่ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ฯลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโรงวัว โดย นางอดิพร สว่างกลับ ได้
รวบรวมสมาชิกในชุมชนมาช่วยกันทำขนมไทยในช่วงเวลาที่มีคนสั่งซื้อ และทางกลุ่มจะจัดซื้อวัตถุดิบจากคนใน
ชุมชนบ้านโรงวัว เช่น มะพร้าว ไข่เป็ด ฯลฯ เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน การแบ่งรายได้ด้วยการหักต้นทุน 
และกำไรที่ได้แบ่งให้สมาชิกที่มาทำในแต่ละครั้ง แต่ปัญหาของผลิตภัณฑ์ คือ โลโก้ไม่มีอัตลักษณ์และไม่ดึงดูด
ความสนใจ บรรจุภัณฑ์     ไม่ทันสมัยและไม่เหมาะสม รวมทั้งมีการจำหน่ายสู่ตลาดในวงค่อนข้างจำกัดหรือ
จำหน่ายตามการสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการสั่งซื้อมีไม่มากนัก จึงทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อสมาชิกใน
ชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์ รั กษ์ถิ่น  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษานำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมไปถ่ายทอดสู่กลุ่มองค์กร ชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นการสร้างการเรียนรู้ การทำงาน
ร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษาและธนาคารออมสิน 
ดังนั้นทางกลุ่มของเราประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินเพื่อไปช่วยชุมชนกลุ่มขนมไทย
บ้านโรงวัว เพ่ือปรับเปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้นจากเดิม และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 นี้ จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่
ชุมชนผลิตได้มีไม่ก่ีชนิด ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือต่อยอดจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน  

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำขนมไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ OTOP 
3. เพ่ือพัฒนาอาชีพ รายได้ และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 พ้ืนที่ : บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว  จำนวน  30  คน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

6.1 ประชุมร่วมกันของชุมชน และผู้บริการวิชาการ เพื่อนำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ ให้กับสมาชิกกลุ่มขนมไทยบ้านโรง
วัว 

6.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 
6.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การขายสินค้า

ออนไลน์การจัดการการเงินและการทำบัญชีบนเว็บไซต์ 
6.5 ประชุม วิเคราะห์ผล และประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชน 
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6.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ คน 30 
   2. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ 2 
เชิงคุณภาพ    

   1. 1. ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว ผลิตภัณฑ์ 2 
   2. 2. ได้สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ของสมาชิกในชุมชม คน 30 
เชิงเวลา   
   1. 1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
06

01
42

 

1. ประชุมร่วมกันของ
ชุมชน และผู้บริการ
วิชาการ เพื่อนำเสนอ
โครงการและรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มขนมไทย
บ้านโรงวัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : งบ
ดำเนินงาน: 
1.ค่าใช้สอย   รวมเป็นเงิน 
6,900 บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(1ครั้งx1,800 บาท)   เป็นเงิน 
1,800 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(1วันx30คนx2มือ้x35บาท)  
เป็นเงิน 2,100 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(1วันx30คนx1มื้อx100บาท)  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท 

6,900.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
06

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ ให้กับ
สมาชิกกลุ่มขนมไทยบ้าน
โรงวัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.
ค่าตอบแทน  เป็นเงิน 43,200 
บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
(4ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)   
2.ค่าใช้สอย  เป็นเงิน 27,600 
บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(4ครั้งx1,800 บาท)  7,200 
บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(4วันx30คนx2มื้อx35บาท)  
8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(4วันx30คนx1มือ้x100บาท)  
12,000 บาท 
3.ค่าวัสดุ   15,500 บาท 
-ค่าวัตถุดิบและส่วนผสมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถัวเฉลี่ย 
-ค่าวัสดุและอุปกรณ์งานครัว
ถัวเฉลี่ย     
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  86,300 
บาท 

86,300.00 86,300.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

17
06

03
42

 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2 ผลิตภัณฑ์ และข้ึน
ทะเบียน OTOP ของกลุ่ม
ขนมไทยบ้าน  โรงวัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.
ค่าตอบแทน  เป็นเงิน 43,200 
บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
(4ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท) 
2.ค่าใช้สอย เป็นเงิน 27,600 
บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(4ครั้งx1,800 บาท)  7,200 
บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(4วันx30คนx2มื้อx35บาท)  
8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน     
(4วันx30คนx1มื้อx100บาท)  
12,000 บาท 
3.ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 16,000 
บาท 
-ค่าวัตถุดิบและส่วนผสมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถัวเฉลี่ย 
-ค่าวัสดุและอุปกรณ์งานครัว
ถัวเฉลี่ย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,800 
บาท 

90,800.00 0.00 90,800.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
06

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ การขายสินค้า
ออนไลน์ การจัดการ
การเงินและการทำบัญชี
บนเว็บไซต์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.
ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 
32,400 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร  32,400 
บาท 
(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท) 
 
2.ค่าใช้สอย  รวมเป็นเงิน 
20,700 บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(3ครั้งx1,800 บาท)  เป็นเงิน 
5,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ เครื่องด่ืม 
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท) 
เป็นเงิน 6,300 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท)  
เป็นเงิน 9,000 บาท 
-ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์  40,000 
บาท 
3.ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 10,600 
บาท 
-ค่าบรรจุภัณฑ์ถัวเฉลี่ย  6,000 
บาท 
-วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ถัวเฉลี่ย 
10,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,100 
บาท 

109,100.00 0.00 0.00 109,100.00 0.00 

10
32

17
06

05
42

 

5. ประชุม วิเคราะห์ผล 
และประเมินผลการ
ดำเนินงานร่วมกับชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าใช้สอย  
เป็นเงิน 6,900 บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(1ครั้งx1,800 บาท)  1,800 
บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(1วันx30คนx2มื้อx35บาท)  
2,100 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(1วันx30คนx1มื้อx100บาท)  
3,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท 

6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 

รวม 300,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ประชุมร่วมกันของชุมชน และผู้
บริการวิชาการ เพื่อนำเสนอโครงการ
และรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มขนมไทย
บ้านโรงวัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 0 0 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์   ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ ให้กับ
สมาชิกกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกได้รับ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

รอ้ยละ 80 0 0 0 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ 
และข้ึนทะเบียน OTOP ของกลุ่มขนม
ไทยบ้าน  โรงวัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ 

ชึ้น 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกได้รับ
ความรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้ึนทะเบียน 
OTOP 

ร้อยละ 0 80 0 0 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ การขายสินค้าออนไลน์ การ
จัดการการเงินและการทำบัญชีบน
เว็บไซต์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เว็บไซต์ขาย
ออนไลน์ 

งาน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 80 0 

5. ประชุม วิเคราะห์ผล และประเมินผล
การดำเนินงานร่วมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความพึงพอใจของผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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รายการบคุลากรภาครัฐ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ    รหัสโครงการ 6311000027 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63H02 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 
              จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนแก่บุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 
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6. วิธีการดำเนินงาน จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 251,701,300.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
21

02
01

01
11

 

1. เงินเดือนข้าราชการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : เงินเดือน
ข้าราชการ จำนวน 98 
อัตรา จำนวนเงิน 
50,561,100บาท 
เงินประจำตำแหน่งทาง
วิชาการ 1 เท่า จำนวน 66 
อัตรา = 3,416,400 บาท 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 1 เท่า จำนวน 
66 อัตรา = 2,558,400 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
56,535,900 บาท 

56,535,900.00 14,133,975.00 14,133,975.00 14,133,975.00 14,133,975.00 

10
21

02
01

02
11

 

2. เงินค่าจ้างประจำ 
(ลูกจ้างประจำ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : เงินค่าจ้าง
ประจำ (ลูกจ้างประจำ) 
จำนวน 14 อัตรา จำนวน
เงิน 4,474,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
4,474,200บาท 

4,474,200.00 1,118,550.00 1,118,550.00 1,118,550.00 1,118,550.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
21

02
01

03
11

 

3. ค่าจ้างชั่วคราว 
(ลูกจ้างชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : ค่าจ้าง
ชั่วคราว (ลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ) จำนวน 7 
อัตรา จำนวนเงิน 1931400 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,931,400 บาท 

1,931,400.00 482,850.00 482,850.00 482,850.00 482,850.00 

10
21

02
01

04
11

 

4. ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : 
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ จำนวน 32 อัตรา 
จำนวนเงิน 8,815,900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
8,815,900 บาท 

8,815,900.00 2,203,975.00 2,203,975.00 2,203,975.00 2,203,975.00 

10
21

02
01

05
11

 

5. เงินอุดหนุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : 1) เงิน
ค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 395 
อัตรา จำนวนเงิน 
168,122,400 บาท 
   1.1) เงินเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 
ตุลาคม 2563 ร้อยละ 4 
จำนวนเงิน - บาท 
   1.2)  เงินค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย (อัตราทดแทน
เกษียณอายุ ปี 2562 
จำนวน 3 อัตรา ปริญญา
เอก 2 อัตรา ปริญญาโท 1 
อัตรา)จำนวน 4 เดือน  
จำนวนเงิน  -  บาท 
เงินประจำตำแหน่งทาง
วิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จำนวนเงิน 
1,881,600 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
170,004,000 บาท 

170,004,000.00 42,501,000.00 42,501,000.00 42,501,000.00 42,501,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
21

02
01

06
11

 

6. ค่าเช่าบ้าน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการจำนวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 6,000 บาท 
จำนวน 12 เดือน จำนวน
เงิน 144,000 บาท 
ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ จำนวน 7 
อัตรา อัตราเดือนละ 8,000 
บาท จำนวน 12 เดือน 
จำนวนเงิน 672,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 816,000 
บาท 

816,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 

10
21

02
01

07
11

 

7. เงินประจำตำแหน่ง
และค่าตอบแทนราย
เดือนประเภทผู้บริหาร
ที่มีวาระ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินประจำ
ตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่
มีวาระ (42 อัตรา) 
1. เงินประจำตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 
ข้าราชการ จำนวน 20 
อัตรา จำนวนเงิน 
1,969,200 บาท 
2. เงินประจำตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 22 
อัตรา จำนวนเงิน 
1,689,600 บาท 
3. ค่าตอบแทนรายเดือนเงิน
ประจำตำแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่มีวาระ 
ข้าราชการ 20 อัตรา 
จำนวนเงิน 1,819,200 บาท 
4. ค่าตอบแทนรายเดือนเงิน
ประจำตำแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่มีวาระ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 22 อัตรา 
จำนวนเงิน 1,689,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
7,167,600 บาท 

7,167,600.00 1,791,900.00 1,791,900.00 1,791,900.00 1,791,900.00 

10
21

02
01

08
11

 

8. เงินประจำตำแหน่ง
และค่าตอบแทนราย
เดือนประเภทผู้บริหาร
ที่ไมม่ีวาระ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินประจำ
ตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
ของข้าราชการ จำนวน 12 
อัตรา จำนวนเงิน 796,000 
บาท 
ค่าตอบแทนรายเดือนเงิน
ประจำตำแหน่งผู้บริหารที่
ไม่มีวาระของข้าราชการ 
จำนวนเงิน 792,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,588,000 บาท 

1,588,000.00 397,000.00 397,000.00 397,000.00 397,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
21

02
01

09
11

 

9. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/25625-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 
พนักงานราชการ จำนวน
เงิน 288,000 บาท 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
จำนวนเงิน 63,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351,000 
บาท 

351,000.00 87,750.00 87,750.00 87,750.00 87,750.00 

10
21

02
01

10
21

 

10. เงินสมทบกองทุน
ทดแทน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินสมทบ
กองทุนทดแทน 
พนักงานราชการ จำนวน
เงิน 15,200 บาท 
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่าง
ประเภท  จำนวนเงิน 2,100 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,300 
บาท 

17,300.00 4,325.00 4,325.00 4,325.00 4,325.00 

รวม 251,701,300     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. เงินเดือนข้าราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 98.00 98.00 98.00 98.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. เงินค่าจ้างประจำ (ลูกจ้างประจำ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 14.00 14.00 14.00 14.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. ค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 7.00 7.00 7.00 7.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 32.00 32.00 32.00 32.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 395.00 395.00 395.00 395.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. ค่าเช่าบ้าน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 9.00 9.00 9.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

7. เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
รายเดือนประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 42.00 42.00 42.00 42.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

8. เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
รายเดือนประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 12.00 12.00 12.00 12.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 39.00 39.00 39.00 39.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

10. เงินสมทบกองทุนทดแทน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คน 39.00 39.00 39.00 39.00 

394



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์    รหัสโครงการ 6311000028 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric  
                   (2000 คะแนน) 

  KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพือ่บริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล) 

  KPI : S 403 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการ 
                  บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 ระบบ) 

  KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 
                  จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนด้ายบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษา
และทดแทนของเดิมเนื่องจากชำรุดเสื่อสภาพรวมทั้งเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 

2.  เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ 
3.  เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุดและจัดหาเพ่ิมเติม 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,450,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ความพึงพอใจ รอ้ยละ 85 
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

18
01

01
31

 

1. จัดหาเครื่อง
โปรเจคเตอร์ แบบ Short 
throw 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 -30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่อง
โปรเจคเตอร์แบบ Short 
throw จำนวน 25 เครื่อง 
เครื่องละ 58000 บาท  ควจ 
จำนวน 23 เครื่อง  ศูนยภาษา 
จำนวน 2 เครื่อง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1450000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องโปรเจคเตอร์ ราคา 
58000 จำนวน 25 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 1,450,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
1,450,000.00 บาท 

1,450,000.00 1,450,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,450,000     

397



12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้อำนวยการ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short 
throw 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง
โปรเจคเตอร์ 

รายการ 25.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และการก่อสร้างอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา     

                     รหัสโครงการ 6311000029 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63401 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric (2000 คะแนน) 

KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 
       จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ จึงจำเป็ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ
จัดสภาพแวดล้อมให้พร้อมใช้งาน มีความทันสมัย และมีพ้ืนที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการ ต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ และพัฒนาสิ่งที่
มีอยู่ให้ปลอดภัย พร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับการให้บริการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการ 

2.เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดสภาพแวดล้อมให้พร้อมใช้งาน มีความทันสมัย และมีพ้ืนที่ใช้
สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และผู้ใช้บริการ 

3.เพ่ือให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 88,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ความพึงพอใจ รอ้ยละ 85 
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมย่อย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

17
01

01
32

 

1. จ้างเหมาปรับปรุง
อาคาร 5 จำนวน 1 งาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : จ้างเหมา
ปรับปรุงอาคาร 5 จำนวน 1 
งาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
15,000,000 บาท 

15,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

17
01

02
32

 

2. จ้างเหมาปรับปรุง
อาคารฝึกกีฬาในร่ม 1 
(โรงยิม 1) จำนวน 1 
งาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : จ้างเหมา
ปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม 
1 (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
10,000,000 บาท 

10,000,000.00 0.00 3,333,330.00 3,333,330.00 3,333,340.00 

10
12

17
01

03
32

 

3. จ้างเหมาปรับปรุงกีฬา
กลางแจ้ง จำนวน 1 งาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : จ้างเหมา
ปรับปรุงกีฬากลางแจ้ง 
จำนวน 1 งาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
29,000,000 บาท 

29,000,000.00 0.00 9,666,600.00 9,666,600.00 9,666,800.00 

10
12

17
01

04
32

 

4. จ้างเหมาปรับปรุง
อาคาร 3 จำนวน 1 งาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : จ้างเหมา
ปรับปรุงอาคาร 3 จำนวน 1 
งาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
15,000,000 บาท 

15,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

10
12

17
01

05
32

 

5. งานกอ่สร้างอาคาร
อาคารหอประชุม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : งานก่อสร้าง
อาคารอาคารหอประชุม 
จำนวน 1 หลัง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
19000000 บาท 

19,000,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00 

รวม 88,000,000     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองกลาง   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 จำนวน 1 
งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้างเหมา
ปรับปรุงอาคาร 5 

งาน 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการจาก
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

2. จ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม 
1 (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุง
อาคารฝึกกีฬาในร่ม 1 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
มหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. จ้างเหมาปรับปรุงกีฬากลางแจ้ง 
จำนวน 1 งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงกีฬา
กลางแจ้ง 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 0.00 85.00 5.00 85.00 

4. จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 3 จำนวน 1 
งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุง
อาคาร 3 

งาน 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. งานก่อสร้างอาคารอาคารหอประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานก่อสร้าง
อาคารอาคารหอประชุม 

หลัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง (ด้านสังคม) รหัสโครงการ 6311000038 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล), 
    KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 
                   จัดการ (ไมน่้อยกว่าระดับ 5) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ...................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักในด้านการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดหารและจัดซื้อ 
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 8,078,600.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ความพึงพอใจ รอ้ยละ 85 
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.

62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.

63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

19
01

01
42

 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
บริการ 1000000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1000000 
บาท 

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

10
12

19
01

02
42

 

2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับ
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจำ
ตำแหน่ง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจำตำแหน่ง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1905600 
บาท 

1,905,600.00 476,400.00 476,400.00 476,400.00 476,400.00 

10
12

19
01

03
42

 

3. ค่าสาธารณูปโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.62-ก.ย.63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ 
200,000 บาท 
ค่านำ้ประปา 750,300 บาท 
ค่าไฟฟ้า 4,222,700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,173,000 
บาท 

5,173,000.00 1,293,250.00 1,293,250.00 1,293,250.00 1,293,250.00 

รวม 8,078,600.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองกลาง   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าจ้างเหมา
บริการ 

งาน 1 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 85 85 0 

2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ
ตำแหน่ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ
ตำแหน่ง 

คน 6 6 6 6 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0 0 0 0 
3. ค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ

ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
ครั้ง 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การชำระหนี้
ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตาม
ระยะเวลา 

ร้อยละ 85 85 85 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิทย์    รหัสโครงการ 6311000037 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63333 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 

                              จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักในด้านการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดหาและจัดซื้อ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 700,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ    
เชิงเวลา   

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

19
01

01
42

 

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและ
ค่าวัสดุ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ใช้สอยและค่าวัสดุ 700000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700000 
บาท 

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

รวม 700,000.00     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองกลาง   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าตอบแทน
ใช้สอยและค่าวัสดุ 

รายการ 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    
   

 

407



 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง สำนักงานอธิการบดี 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี    รหัสโครงการ 6310000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร

จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้หน่วยงานภายใต้กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจำนวน 5 งาน
ได้แก่ 1)งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร  2)งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 3)งานนิติการ  4)งาน
บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ และ5)ศูนย์หนังสือ ให้ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนั้น  
เนื่องจากทั้ง 5 งานดังกล่าวและในส่วนของสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีภารกิจที่รับผิดชอบหลักและในการควบคุม
กำกับดูแล อำนวยการต่าง ๆ แก่กองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน และกองพัฒนา
นักศึกษา มีการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของแต่ละงานแล้วยังต้องสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารระดับ
อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง  จึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งในด้าน
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งบประมาณการเงิน บุคคล และอ่ืนๆ  เพ่ือให้การบริหารงานของผู้บริหารและของสำนักงานอธิการบดีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี เฉพาะในส่วน 5 งานที่
รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร 
 2.งานกิจการสภาและคณะกรรมการฯ 
 3.งานนิติการ 
 4.งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
 5.ศูนย์หนังสือ 
 6. ผู้บริหาร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
       2. ขออนุญาต อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง -เบิกจ่าย การเดินทางไปราชการของผู้บริหารและ 
                             บุคลากรในส่วน 5 งานที่รับผิดชอบ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

09
01

01
42

 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
ค่าสาธารณูปโภค 
 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   4 ไตรมาส 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ  
(เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
การลงทะเบียน  ค่าที่พัก
และอื่น ๆ) 45,000 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายแต่
ละไตรมาส 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
บาท 

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

รวม 200,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ
ไปราชการ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน    รหสัโครงการ 6312000005 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 

                             จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทำแผนการจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล การ
รายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ การจัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน 
โดยจะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องในปีที่ผ่านมานั้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กองนโยบายและแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรกองนโยบายและแผน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม ประชุม สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 346,940.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกิจกรรมที่จัด ครั้ง 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

19
02

01
42

 

1. ซื้อวัสดุ 7 รายการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กองนโยบายและแผน 

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 7 
รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 
บาท 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

19
02

02
42

 

2. จัดทำรายงานประจำปี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
ทำเล่มรายงานประจำปี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

19
02

03
42

 

3. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการวาง
แผนการดำเนินงานภายใน
ใต้ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กองนโยบายและแผน 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร /
ค่าอาหาร/อาหารว่าง  38940 
ค่าวัสดุที่ใช้   8000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46940 
บาท 

46,940.00 0.00 46,940.00 0.00 0.00 

รวม 346,940.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ซื้อวัสดุ 7 รายการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 96 0 0 0 

2. จัดทำรายงานประจำปี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 0 96 0 0 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวาง
แผนการดำเนินงานภายในใต้ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 0 96 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา    รหัสโครงการ 6312000011 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63309 โครงการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 307 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน ๑ ปี (ร้อยละ 80) 

   KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (ข้อเสนอของ 
                    กรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
      การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จะสร้างความม่ันใจ เชื่อมั่น ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบ
สำคัญ คือ  

 1. ระบบการควบคุมคณภาพการศกึษา      
 2. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะ ในการทำงานที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพ่ิมทักษะ ให้กับผู้ทำหน้าที่
ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา  

3. เพ่ือเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 3 ระดับ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.ผู้บริหาร 

2.อาจารย์ 
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
6. วิธีการดำเนินงาน       

1.จัดซื้อวัสดุสำนักงานให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และสนับสนุนการจัดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย    

2. จัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม เพือ่พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา        
3. เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกิจกรรมการประตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คน 300 
   2. จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 2 
เชิงคุณภาพ    

   1. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน ร้อยละ 80 
   2. คณะ สำนัก สถาบัน มีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงาน 8 
เชิงเวลา   
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
04

01
44

 

1. พัฒนาเครือข่ายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม -30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด:  
ค่าอาหาร 150*7000=10500 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
150*50=7500 
ค่าเช่าเหมารถโดยสาร 
20*4500=90000 
ค่าที่พัก 150*900=135000 
ค่าวัสดุสำนกังาน =12500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350000 
บาท 

350,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00 50,000.00 

10
12

03
04

02
44

 

2. งานบริหารจัดการ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
หน่วยงาน มีการ
ดำเนินการจัดการความรู้ 
และพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562-30 
กันยายน 2561 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
ค่าอาหาร=83000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม=
20000 
ค่าเช่าเหมารถโดยสาร=
20000 
ค่าที่พัก=150000 
ค่าวัสดุสำนักงาน=50000 
ค่าวิทยากร=50000 
ค่าถ่ายเอกสาร=50000 
ค่าจ้างเหมาบริการ=50000 
ค่าพาหนะ=50000 
ค่าเบี้ยเลี้ยง=50000 
ค่าลงทะเบียน=50000 
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์=100000 
ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 
105*400=42000 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ =50000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770000 
บาท 

770,000.00 100,000.00 300,000.00 300,000.00 70,000.00 

10
12

03
04

03
44

 

3. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
สำหรับคณะ 4 คณะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม -30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
ค่าเดินทางไปราชการ=20000 
ค่าเช่ารถโดยสาร=8000 
ค่าใช้สอย=60000 
ค่าวัสดุสำนักงาน=142000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230000 
บาท 

230,000.00 0.00 60,000.00 150,000.00 20,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

03
04

04
44

 

4. ติดตาม ส่งเสริมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน สำหรับสำนัก/
สถาบัน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1เมษายน-30 กันยายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด:  
ค่าเดินทางไปราชการ=5000 
ค่าเช่ารถโดยสาร=5000 
ค่าใช้สอย=40000 
ค่าวัสดุสำนักงาน =100000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150000 
บาท 

150,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 

รวม 1,500,000     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญไท   เจริญผล   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมการกับ
หน่วยงานเครือข่าย 

ครั้ง 0 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน 

ร้อยละ 0 80 80 80 

2. งานบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้หน่วยงาน มีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงาน
เขา้ร่วมกิจกรรมการการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับ 

คน 0 0 200 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุ
เพียงพอต่อการดำเนินงานด้าน
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 0 20 60 20 

3. ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับคณะ 
4 คณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะมีวัสดุ
สำนักงานเพียงพอต่อการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ 

ร้อยละ 0 30 50 20 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจด้านงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 0 0 0 80 

4. ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
สำหรับสำนัก/สถาบัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุ
สำนักงานเพียงพอต่อการ
ดำเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

ร้อยละ 0 0 70 30 

417



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 0 0 80 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ศูนย์การศึกษานานาชาติ หน่วยงานรอง ศูนย์การศึกษานานาชาติ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ 6320000002 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63319 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ (ร้อยละ 25) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้ เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภา
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อังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและ
ก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยให้สถาบัน อุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้ าหมายการยกระดับมาต รฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็น
บันฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ การจัดทำ
แผนเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ ชัดเจน พิจารณา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และจัดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้นเพ่ือวัดสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ 
Common European Framework of Reference for languages (CEFR) ห รื อ ม า ต ร ฐ า น อ่ื น  ๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม เป้าประสงค์ 
๓.๒ ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และ 3.5 พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ตัวชี้วัด KPI : S 311  ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น นั้น ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จึงขอเสนอ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพ่ือการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถสอบผ่านมาตราฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1. กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  
       2. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
                3. กิจกรรม English Day 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 4,312,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอบรม คน 2,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ร้อยละ 20 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 80 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมย่อย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

10
01

01
42

 

1. จ้างเหมาดำเนินการจัด
สอบ Placement test 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
ดำเนินการจัดสอบ 
Placement test   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 
บาท 

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 

10
32

10
01

02
42

 

2. อบรมเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรม
อบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
ครั้งที่ 1 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204000 
บาท 

204,000.00 0.00 204,000.00 0.00 0.00 

10
32

10
01

03
42

 

3. อบรมเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 
2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : อบรมเตรียม
ความพร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204000 
บาท 

204,000.00 0.00 204,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

10
01

04
42

 

4. อบรม Tutor TOEFL 
ITP ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม – มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : อบรม Tutor 
TOEFL ITP ครั้งที่ 1 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 332000 
บาท 

332,000.00 0.00 332,000.00 0.00 0.00 

10
32

10
01

05
42

 

5. กิจกรรมจ้างเหมาจัด
สอบ Tutor TOEFL ITP 
ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม – มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมจ้าง
เหมาจัดสอบ Tutor TOEFL 
ITP ครั้งที่ 1 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 
บาท 

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 

10
32

10
01

06
42

 

6. กิจกรรมจ้างเหมา 
English Day 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม – มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมจ้าง
เหมา English Day 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 
บาท 

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 

10
32

10
01

07
42

 
 

7. อบรมเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด :  อบรมเตรียม
ความพร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204000 
บาท 

204,000.00 0.00 0.00 204,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

10
01

08
42

 

8. อบรมเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : อบรมเตรียม
ความพร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204000 
บาท 

204,000.00 0.00 0.00 204,000.00 0.00 

10
32

10
01

09
42

 

9. กิจกรรมอบรม Tutor 
TOEFL  ITP ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรม
อบรม Tutor TOEFL  ITP 
ครั้งที่ 2 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 332000 
บาท 

332,000.00 0.00 0.00 332,000.00 0.00 

10
32

10
01

10
42

 

10. กิจกรรมจ้างเหมาจัด
สอบ Tutor TOEFL ITP 
ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมจ้าง
เหมาจัดสอบ Tutor TOEFL 
ITP ครั้งที่ 2 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 
บาท 

400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 

10
32

10
01

11
42

 

11. กิจกรรมจ้างเหมา 
English Day 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมจ้าง
เหมา English Day  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 
บาท 

400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 

10
32

10
01

12
42

 

12. อบรมภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : อบรม
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 332000 
บาท 

332,000.00 0.00 0.00 0.00 332,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

10
01

13
42

 

13. กิจกรรมจัดสอบวัด
ระดับ B2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   กรกฎาคม - กันยายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมจัด
สอบวัดระดับ B2  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

10
32

10
01

14
21

 

14. 14.กิจกรรมอบรม
และสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ ระดับ 
B1 ให้กับนักศึกษาชั้น ปีที่ 
4 และปีที่ 5 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เมษายน-พฤษภาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : จ้างเหมา
อบรมและสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 
ให้กับนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 และ
ปีที่ 5  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000 
บาท 

400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 

รวม 4,312,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์สุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จ้างเหมาดำเนินการจัดสอบ 
Placement test 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจ้างเหมาจัดสอบ 
placement test 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความ
พึงพอใจในการจัดสอบ 
placement test 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คน 0.00 240.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผู้เขา้ร่วมอบรมได้รับการพัฒนา
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

3. อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คน 0.00 240.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

4. อบรม Tutor TOEFL ITP ครั้งที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คน 0.00 400.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมจ้างเหมาจัดสอบ Tutor 
TOEFL ITP ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการทดสอบ 

คน 0.00 400.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมจ้างเหมา English Day ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

7. อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คน 0.00 0.00 240.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

8. อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คน 0.00 0.00 240.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

9. กิจกรรมอบรม Tutor TOEFL  ITP 
ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คน 0.00 0.00 400.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

10. กิจกรรมจ้างเหมาจัดสอบ Tutor 
TOEFL ITP ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการทดสอบ 

ครั้ง 0.00 0.00 400.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

11. กิจกรรมจ้างเหมา English Day ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

12. อบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คน 0.00 0.00 0.00 400.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 60.00 

13. กิจกรรมจัดสอบวัดระดับ B2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า
สอบวัดระดับ 

คน 0.00 0.00 0.00 400.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR ระดับ B2 

รอ้ยละ 0.00 0.00 0.00 20.00 

14. 14.กิจกรรมอบรมและสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ให้กับ
นักศึกษาชั้น ปีที่ 4 และปีที่ 5 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1 

ร้อยละ 0.00 0.00 20.00 0.00 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่    รหัสโครงการ 6313000009 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63308 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 301 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห 

                               วิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
                               (2 หลักสูตร) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่าวชัดเจนในทุกระดับการศึกษา
รวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยปัจจัยที่สำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็วคือ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมความสามารถสมรรถนะและทักษาะผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย
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ควรพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่ความ
ต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร 

2.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 หลักสูตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกำหนด 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 128,740.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนหลักสูตรที่มีการพัฒนาปละปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ หลักสูตร 4 
   2. จำนวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 1 
เชิงคุณภาพ    

   1. ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยหรือมีการบูรณาการ หลักสูตร 4 
   2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความทันสมัย หลักสูตร 1 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 1 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

02
01

01
42

 

1. พฒันาและปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
40,000 บาท  
ค่าใช้สอยในการเดินทางไป
ราชการ/ไปประชุม/อบรม/
สัมนา/ศึกษาดูงาน 40,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 
บาท 

80,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

02
01

02
42

 

2. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
10,000 บาท 
ค่าใช้สอยในการเดินทางไป
ราชการ/ไปประชุม/อบรม/
สัมนา/ศึกษาดูงาน 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
12

02
01

03
42

 

3. ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปศึกษาดูงาน/ไป
ราชการ/ประชุม/อบรม/สัมนา 
28,740 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,740 
บาท 

28,740.00 12,000.00 12,000.00 4,740.00 0.00 

รวม 128,740.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางเบญญาภา สอนพรม   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 

หลักสูตร 2 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยหรือมีการบูรณาการ 

หลักสูตร 2 2 0 0 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
ได้รับการปรับปรงุ 

หลักสูตร 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความ
ทันสมัย 

หลักสูตร 0 1 0 0 

3. ศึกษาดูงาน/ไปราชการเพื่อพัฒนา
หลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ได้รับบการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 
 
 

หลักสูตร 2 3 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยหรือมีการบูรณาการ 

หลักสูตร 2 3 0 0 

 
 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
คณะหรือหลักสูตรหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว ้

กองบริการการศึกษา โดย ผู้อำนวยการกอง ได้กำหนดปฏิทนิใน
การติดตามและประสานงานกับคณะและหลักสูตรไว้สูตรแล้ว 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน    รหัสโครงการ 6313000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้  

                              (ร้อยละ 85) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับความต้องการของประเทศ เมื่ อประเทศกำลัง
ขับเคลื่อนไปทิศทางใด การผลิตกำลังคนของประเทศก็ต้องดำเนินารอย่างสอดคล้องต้องกัน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล
ได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างชัดเจนในทุกระดับการศึกษา
รวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย  การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหมเพ่ือเพ่ิมความสามารถสมรรถนะและทักษะผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนรูปแบบในการดำเนินชีวิตใน
สังคมที่แตกต่างไปจากเดิม การเสริมสร้างทักษะเพ่ือให้ผู้เรียนมีความฉลาดรอบรู้ มีปัญญา มีวิจารณญาณ 
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สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้จึงมีความสำคัญ  ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนในรูปแบบใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือ
สร้างความคิดของผู้เรียนไปสู่องค์ความรู้ใหม่ และการแก้ปัญหาของผู้เรียน รวมถึงเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ด้วยหลักการดังกล่าว กองบริการการศึกษา จึงเห็นความสำคัญของการจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้มีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะและมีความสามารถสูงขึ้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน สามารถปรับรูปแบบและวิธีการสอน
ให้ทันสมัย และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่ทันสมัย 

2. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการทบทวนความรู้เรื่องการทวนสอบผู้สัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 
140 คน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ประจำปี
การศึกษา 2562 จำนวน 140 คน จำนวน 2 รุ่น ๆ 70 คน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 106,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 คน 140 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มี
สามารถปรับรูปแบบและวิธีการสอนให้ทันสมัย และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 

ร้อยละ 85 

   2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความรู้เรื่องการทวนสอบผู้สัมฤทธิ์การ
เรียนรู้มากข้ึน 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 1 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

04
03

01
42

 

1. อบรมเทคนิคการสอนที่
ทันสมัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรม 140 
คน (แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 70 
คน) 
ค่าวิทยากร จำนวน 12 ชม.ๆ
ละ 1200 บาท 
14400 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 140 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
14000 บาท 
ค่าอาหารว่าง 140 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท 
9800 บาท 
ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,200 
บาท 
 

53,200.00 53,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

04
03

02
42

 

2. อบรมทวนสอบผล
สัมฤทธิการเรียนรู้ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 
30/09/2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วสัดุ 
   รายละเอียด : อบรม 140 
คน (แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 70 
คน) 
ค่าวิทยากร จำนวน 12 ชม.ๆ
ละ 1200 บาท 
14400 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 140 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 
14000 บาท 
ค่าอาหารว่าง 140 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท 
9800 บาท 
ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,200 
บาท 
 

53,200.00 0.00 0.00 53,200.00 0.00 

        

รวม 106,400.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางเบญญาภา สอนพรม   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกิจกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. อบรมเทคนิคการสอนที่ทันสมัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
ประจำปีการศึกษา 2562 

คน 140 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน มี
สามารถปรับรูปแบบและวิธีการ
สอนให้ทันสมัย และมีความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ๆ 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิการเรียนรู้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
ประจำปีการศึกษา 2562 

คน 0 0 140 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน มี
สามารถปรับรูปแบบและวิธีการ
สอนให้ทันสมัย และมีความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 

ร้อยละ 85 0 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน    รหัสโครงการ 6313000011 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้  

                              (ร้อยละ 85) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 
ด้านคือ 1) ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 2)ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3)ด้านการบริการวิชาการ 4)ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และ5)ด้านการบริหารจัดการ  โดยสถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและมีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและ
ความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นั้น เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานทั้ง 5 ด้ าน สถาบันอุดมศึก
อุดมศึกษาจะต้องมีกระบวนการวัดผลและประเมินผล ซึ่งการวัดผลและประเมินผลในการเรียนการสอนเป็น
การมุ่งค้นหาและพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือให้คณาจารย์ผู้สอนนำผลการ
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ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็น
องค์ประกอบสำคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผลการวัดและการประเมินผลจะช่วยบ่งบอก
ความสามารถในการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในประเด็นนี้ กองบริการการศึกษาจึงได้มีโครงการทบทวนการวัดผลและการ
ประเมินผลการจัดเรียนการสอน ที่จะให้คณาจารย์ผู้สอนได้รับการอบรมทบทวนความรู้ความสามารถของตนที่
ได้ศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ทบทวนความรู้ในหลักการของวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และสามารถนำหลักการและวิธีการมาปรับใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนใช้ความรู้ความสามารถร่วมปรับปรุงแก้ไขและกำหนดทิศทางในการวัดและ
การประเมินผลการเรียนการสอน  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ผู้สอน จำนวน 200 คน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรมอาจารย์ผู้สอนที่บรรจุมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2562 จำนวน 200 คน 
แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 100 คน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 111,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดอบรมอาจารย์ผู้สอนที่บรรจุมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2562 คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารย์ผู้สอนได้ทบทวนความรู้ในหลักการของวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถนำหลักการและวิธีการมาปรับใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 

   2. อาจารย์ผู้สอนใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและกำหนดทิศทางในการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

คน 200 

เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 1 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

04
04

01
42

 

1. ทบทวนการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียน
การสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562 ถึง 
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดกิจกรรม 
200 คน (แบ่งเป็นรุ่นๆละ 100 
คน/ 2 วัน) 
ค่าวิทยากร 24 ชม.ๆละ 1200 
บาท 
28800 
ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 
40000 
ค่าอาหารว่าง 200 คนๆละ 4 
มื้อๆละ 35 บาท 
28000 
ค่าวัสดุ 15000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,800 
บาท 

111,800.00 0.00 0.00 55,900.00 55,900.00 

รวม 111,800.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางเบญญาภา  สอนพรม   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ทบทวนการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนที่บรรจุมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2562 

คน 0 0 100 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์
ผู้สอนได้ทบทวนความรู้ใน
หลักการของวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา สามารถนำหลักการ
และวิธีการมาปรับใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0 0 85 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา    รหัสโครงการ 6314000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 411 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ 

                              มหาวิทยาลัย (ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0402, 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการที่
เกี่ยวข้องเป็นภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพร้อมในด้าน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ที่จะต้องใช้
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการดำเนินงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมี
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพที่เพ่ิมข้ึนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการให้แก่นักศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ และสามารถนำมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานได้ 

2.เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.จำนวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับบริการ 100 คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2) งบไปราชการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 346,940.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 5 

เชิงเวลา   
   1. มีผลการดำเนินงานตามไตรมาส ไตรมาส 4 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

19
03

01
42

 

1. งานบริหารจัดการ
สำนักงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าป้าย 
โบร์ชัวร์ ค่าถ่ายเอกสาร 
146,940 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146940 
บาท 

146,940.00 100,000.00 30,000.00 16,940.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

19
03

02
42

 

2. 2.การเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ของบุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2562-
30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กองพัฒนานักศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ที่พัก ค่าลงทะเบียน   ค่า
พาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน 
ในการเดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
จำนวนเงิน 
200,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
บาท 

200,000.00 30,000.00 100,000.00 40,000.00 30,000.00 

        

รวม 346,940.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. งานบริหารจัดการสำนักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 2 2 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 100 100 100 0 

2. 2.การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน ของบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้า
รบัการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

ครั้ง 10 12 10 6 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการ
ดำเนินการเบิกจ่าย 

ร้อยละ 15 50 20 15 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                   (งบแผ่นดิน)   รหัสโครงการ 6315000013 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63401 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้าน 

                               การบริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ จึงจำเป็นต้องมีการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดสภาพแวดล้อม พร้อมใช้งาน มีความทันสมัย และมีพ้ืนที่ใช้สอยให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ 
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และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับการให้บริการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการ  
  2) เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดสภาพแวดล้อมพร้อมใช้งาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3) เพ่ือให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,792,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จา นวนรายการปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างอาคารสถานที่ รายการ 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รายการ 2 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

17
02

01
32

 

1. ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า 
อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์  (อาคาร 
100 ปี) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : งานปรับปรุง
พื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
(อาคาร 100 ปี)  จำนวน 1 
งาน  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2300700 
บาท 

2,300,700.00 0.00 2,300,700.00 0.00 0.00 

442



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

17
02

02
32

 

2. ปรับปรุงพื้น
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 31105 
อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 
100 ปี) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : งานปรับปรุง
พื้นห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 31105 อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
(อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 
งาน  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492200 
บาท 

492,200.00 0.00 492,200.00 0.00 0.00 

        

รวม 2,792,900.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์  (อาคาร 100 ปี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. ปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 31105 อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องาน
บริหารจัดการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

                     รหัสโครงการ 6315000020 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63406 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 408 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยด้าน 

                               การบริหารจัดการ (ระดับ 4) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สา Smart University 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งสนับสนุนภารกิจหลักในด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
การศึกษายุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญา ที่หลากหลายเพ่ือเป็นการปฏิรูปการศึกษา
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องจัดทำ จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอกับจำนวน
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นักศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ิมและปรับปรุงห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอกับปริมาณการ
ใช้จริง และสอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้
ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
3. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
4. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแระรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน/นักศึกษาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบุคคลทั่วไป 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์, ระบบต่างๆ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 4,170,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดหาครุภัณฑ์ รายการ 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รายการ 85 
เชิงเวลา   
   1. จัดหาครุภัณฑ์ดำเนิการแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด รายการ 5 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

22
01

01
31

 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : : - มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานๆ
ม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยงานความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
ความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 
  3) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB 
    - มีหน่วยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2200000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบที่ 1 ราคา 22000 จำนวน 
100 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
2,200,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
2,200,000.00 บาท 

2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

22
01

02
31

 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : - มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) จำนวน 
1 หน่วย โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณ๊ที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
ความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบที่ 2 ราคา 30000 จำนวน 10 
เครื่อง รวมเป็นเงิน 300,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
300,000.00 บาท 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

22
01

03
31

 

3. เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 
บีทีย ู
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1. เป็น
เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทำความเย็น 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวม
ค่าติดต้ัง 
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อน 
   จากโรงงานเดียวกัน 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 674500 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำ
กว่า 60,000 บีทียู ราคา 67450 
จำนวน 10 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
674,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
674,500.00 บาท 

674,500.00 0.00 674,500.00 0.00 0.00 

10
12

22
01

04
31

 

4. อุปกรณ์เก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1. รองรับการ
เก็บข้อมูลจราจรฯ โดยรูปแบบ 
syslog ได้  
2. มี Interface ชนิด Gigabit 
Ethernet แบบ RJ-45 จำนวนไม่
น้อยกว่า 2 interface 
3. มี Hard Disk ไม่น้อยกว่า 8 
หน่วย และ Hard Disk แต่ละ
หน่วยมีความจุ 3 TB และรองรับ
การทำ RAID 0,1,5,  
   6,10,50,60 ได้ในอนาคต 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765100 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ ราคา 765100 
จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
765,100.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
765,100.00 บาท 
 

765,100.00 0.00 765,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

22
01

05
31

 

5. ครุภัณฑ์โสตทัศน
ศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 1. LED TV 
ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 59000 
บาท รวมเป็นเงิน 118000 บาท  
คุณลักษณะ 
    1. ชนิด LED SMART TV 
    2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
3840X2160  
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 42500 
บาท เป้นเงิน 42500 บาท 
คุณลักษณะ 
   1. ความสว่างไม่น้อยกว่า 4000 
ANSI 
   2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
ระดับ XGA (1024X768) 
   3. ชนิด LCD หรือดีกว่า  
3. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 
จอ ราคา 21800 บาท เป็นเงิน 
21800 บาท   
คุณลักษณะ 
   1. ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาดไม่
น้อยกว่า 150 นิ้ว 
   2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับ
จอข้ึน-ลง-หยุดด้วยสวิตซ์หรือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 
โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 
4. ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด 
ราคา 49000 บาท เป็นเงิน 
49000 บาท  
คุณลักษณะ  
   1. Power Mixer 
   2. ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
นิ้ว จำนวน 2 ชุด 
   3. ไมค์สาย 2 อัน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231300 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา ราคา 
231300 จำนวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 231,300.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
231,300.00 บาท 

231,300.00 0.00 231,300.00 0.00 0.00 

รวม 4,170,900.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 
1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : เครื่อง
คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 

เครื่อง 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 
2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง
คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 

เครื่อง 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 
60,000 บีทียู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 
60,000 บีทียู 

เครื่อง 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

เครื่อง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

5. ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์โสต
ทัศนศึกษา 

ชุด 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 
 
 

โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหตามวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หนว่ยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน) 
                      รหัสโครงการ 6315000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63408โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 408 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยด้าน 

                              การบริหารจัดการ (ระดับ 4) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สา Smart University 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจ
ในการจัดหา รวมรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการการสอน ได้แก่ 
หนังสือตำราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความทันสมัยและหลากหลาย
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตำราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย2. 
เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน3. เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
เรียนการสอน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในที่เข้ามาใช้บริการ  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดหาหนังสือตำราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,600,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินแล้วเสร็จ กิจกรรม 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ ร้อยละเ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด กิจกรรม 6 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

13
01

01
42

 

1. . ค่าบำรุงรักษาลิฟต์
โดยสาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : บำรุงรักษา
ลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน 
เข้าดำเนินการ จำนวน 2 2 
งวด 
งวดที่ 1 ตุลาคม 2562  - 
เดือนมีนาคม 2563  
งวดที่ 2 เมษายน - กันยายน 
2562 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29960 
บาท 

29,960.00 0.00 14,980.00 0.00 14,980.00 

452



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

13
01

02
42

 

2. ค่าบำรุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม - 30 
เมษายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
บำรุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250000 
บาท 

250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 

10
32

13
01

03
42

 

3. ค่าบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ภาษาอังกฤษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 
60รายการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340000 
บาท 

340,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 

10
32

13
01

04
42

 

4. ค่าบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ภาษาไทย จำนวน 200 
รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400000
บาท  
 

400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

10
32

13
01

05
42

 

5. หนังสือตำราวิชาการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : หนังสือตำรา
วิชาการ จำนวน 2600 เล่ม  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1200000 
บาท  

1,200,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00 

10
32

13
01

06
42

 

6. วัสดุ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 
20 รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380040 
บาท 

380,040.00 0.00 150,000.00 150,000.00 80,040.00 

รวม 2,600,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. . ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ลิฟต์โดยสารเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

งวด 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลิฟต์โดยสาร
มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งวด 0 1 0 1 

2. ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นไป
ตามเวลาที่กำหนด 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งาน 0 1 0 0 

3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึน 

รายการ 15 15 15 15 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

4. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

รายการ 50 50 50 50 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

5. หนังสือตำราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หนังสือตำราวิชาการเพิ่มข้ึน 

เล่ม 500 650 650 500 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

6. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

รายการ 0 10 10 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0 85 85 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) รหัสโครงการ 6315000011 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63409 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 406 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและมี 

                               การปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ (2 ระบบ/กิจกรรม) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สา Smart University 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯเป็นแหล่งสนับสนุน
ภารกิจหลักในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน จัดหาและให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อกสาร เพ่ือการสอนและการบริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนนอกเวลา  
3. เพ่ือสนับสนุนระบบฮาร์แวร์ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ตามปกติ 

สื่อสารข่าวสารให้กับ นักศึกษา บุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเปา้หมาย  
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 11 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 11 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

14
01

01
42

 

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่อง
สำรองไฟ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ 
(UPS) จำนวน 1 งาน จะเข้า
ดำเนินการบำรุงรักษาจำนวน 
2 งวด 
 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - 
มีนนาคม 2563 
 งวทที่ 2 เดือนเมษายน - 
กันยายน 2563 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99510 
บาท 

99,510.00 0.00 49,755.00 0.00 49,755.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

14
01

02
42

 

2. ค่าบำรุงรักษาเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
จำนวน 1 งาน เข้าดำเนินการ 
จำนวน 4 งวด  
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) 
 ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) ไตร
มาส 4 (ก.ค.- ก.ย.63) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22684 
บาท 

22,684.00 0.00 11,342.00 5,671.00 5,671.00 

10
32

14
01

03
42

 

3. ค่าบำรุงรักษาระบบ
ดับเพลิงห้อง Server 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
บำรุงรักษาระบบดับเพลิง เข้า
ดำเนินการ จำนวน 3 งวดที่ 1 
1 (ต.ค. 62- ม.ค.63) งวดที่ 2 
(ก.พ.-พ.ค.62) งดวที่ 3 ( มิ.ย. 
ห.ย.63) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43816.50 
บาท 

43,816.50 0.00 14,605.50 14,605.50 14,605.50 

10
32

14
01

04
42

 

4. ค่าบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : บำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น จำนวน 
1 งาน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147000 
บาท 

147,000.00 0.00 147,000.00 0.00 0.00 

10
32

14
01

05
42

 

5. บำรุงรักษาระบบ
บริหารการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : บำรุงรักษา
ระบบบริหารการศึกษา 
จำนวน 1 งาน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235400 
บาท 

235,400.00 0.00 235,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

14
01

06
42

 

6. จัดต้ังศูนย์อบรมและ
จัดสอบทักษะดิจิทัล
มาตรฐานสากล ICDL 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม  - มีนาคม 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : จัดต้ังศูนย์
อบรมและจัดสอบทักษะดิจิทัล
มาตรฐานสากล ICDL 
)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 257000 
บาท 

257,000.00 0.00 0.00 257,000.00 0.00 

10
32

14
01

07
42

 

7. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม 
Microsoft campus 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าลิขสิทธิ์
โปรแกรม MIcorsoft 
campus จำนวน 1 สิทธิ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,000 
บาท 

642,000.00 0.00 642,000.00 0.00 0.00 

10
32

14
01

08
42

 

8. ค่าบริการ Cloud 
Service 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าบริการ 
Cloud Service จำนวน 1 
งาน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73120 
บาท 

73,120.00 0.00 0.00 0.00 73,120.00 

10
32

14
01

09
42

 

9. ค่าบำรุงรักษา 
domain name 
aru.ac.th 1 ชื่อ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่า
บำรุงรักษา domain name 
aru.ac.th 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 856 บาท  

856.00 0.00 856.00 0.00 0.00 

10
32

14
01

10
42

 

10. ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
จำนวน 20 รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600000
บาท  

600,000.00 0.00 300,000.00 250,000.00 50,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

14
01

11
42

 

11. วัสดุ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 
50 รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 878613.50 
บาท  
 

878,613.50 0.00 400,000.00 350,000.00 128,613.50 

รวม 3,000,000     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
เครื่องสำรองไฟเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

งวด 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่อง
สำรองไฟทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งวด 0 1 0 1 

2. ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : การ
บำรุงรักษาเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

งวด 0 2 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งวด 0 2 1 1 

3. ค่าบำรุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง 
Server 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
บำรุงรักษาเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

งวด 0 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
ดับเพลิงมีสภาพพร้อมใช้งาน 

งวด 0 1 1 1 

4. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
เครื่องปรับอากาศใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

งาน 0 1 0 0 

5. บำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ระบบบริหารการศึกษาให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

6. จัดต้ังศูนย์อบรมและจัดสอบทักษะ
ดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษา 

งาน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง ร้อยละ 0 0 85 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

พอใจ 
7. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 
campus 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ลิขสิทธิ์ 

สิทธิ์ 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

8. ค่าบริการ Cloud Service ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บ
ข้อมูลในที่ปลอดภัยเมื่อเกิด
ปัญหาข้อมูลสูญหาย 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 0 0 0 85 

9. ค่าบำรุงรักษา domain name 
aru.ac.th 1 ชื่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา 
domain name ตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ชื่อ 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

10. ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
พร้อมให้บริการ 

รายการ 0 10 8 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 0 85 85 85 

11. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

รายการ 0 25 20 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 0 85 85 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก     

                     รหัสโครงการ 6315000016 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 103 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 

                               ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ  5 ปี และ 4 ปี เพ่ือให้เป็นไปตาม
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น  
เกี่ยวกับการส่งเสริมการดำรงชีพอยู่ในสังคมที่มีทั้งการพัฒนาและการแข่งขันกันตลอดเวลาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจึงตอ้งแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า จุดมุ่งหมายหลักของการ
จัดโครงการฯคือให้ “ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีพอย่างมีความสุข” โดยเน้นเรื่อง
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อาชีพเป็นหลัก และให้นโยบาย “เรียนรู้สู่อาชีพ” ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าคนในชุมชนต้องมีความรู้ที่นำไปประกอบ
อาชีพได้ หรือประกอบธุรกิจสร้างรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยังยืน และเป็นพลังที่สำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. คนในชุนชนที่เข้ารว่มโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพยกระดับรายได้สูงขึ้น  

2. คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คนในชุมชนในท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Zone ที่ 2  
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1.สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ 
2. จัดฝึกอบรมยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน 
3. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม  
4. คืนข้อมูล 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 384,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. 1. จำนวนกิจกรรมในโครงการฯ กิจกรรม 4 
   2. 2. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ครัวเรือน 20 
   3. 3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ  ยกระดับรายได้ครัวเรือน ไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. 1. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 

ครัวเรือน 20 

   2. 2. บันทึกหลักฐานข้อมูลรายได้ครัวเรือน (สมุดบัญชีครัวเรือน) เล่ม 20 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของงานดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
06

01
42

 

1. เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนท้องถ่ินและ
ยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก 
20 ครัวเรือน (สวท.) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.สำรวจและเก็บข้อมูล
พื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการ
พัฒนาอาชีพงบประมาณ 50,000 บาท 
ระยะเวลา 8 วัน 
- ค่าเช่าเหมารถ (8 วันๆละ 2,000 บาท) 
=16,000 บาท 
- เบี้ยเลี้ยง (10 คนๆละ 120 บาท) จำนวน 8 
วัน =9,600 บาท 
- ค่าให้ข้อมูล  (20 ครัวเรือนๆละ 100 บาท)
2,000 บาท จำนวน 8 ครั้ง = 16,000 บาท 
-ค่าวัสดุ  8,400 บาท   
2. จัดฝึกอบรมยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน 
2.1 อบรมเสริมอาชีพ 
(…………………………..….)  5 พื้นที่ จำนวน 10 
ครั้งงบประมาณ 187,000 บาท 5 พื้นที่ 
ระยะเวลา 10 วัน 
- ค่าวิทยากร (2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 300 
บาท)  1,800 บาท จำนวน 10 ครั้ง = 
18,000 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน  (30 คนๆละ 100 บาท)  
3,000 บาท จำนวน 10 ครั้ง = 30,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม(30คนๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท ) 2,100  บาท จำนวน 10 
ครั้ง = 21,000 บาท 
-ค่าวัสดุ 8,600 จำนวน 10 ครั้ง = 86,000 
บาท 
-ค่าเช่าเหมารถ (10 วันๆละ 2,000บาท) 
20,000 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง  (10 คนๆละ 120 บาท)  1,200  
บาทจำนวน 10 ครั้ง = 12,000 บาท 
2.2 อบรมการให้ความรู้ทางการตลาดเพื่อ
ยกระดับรายได้งบประมาณ 36,000 บาท 
ระยะเวลา 5 วัน 
- ค่าวิทยากร (2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 300 
บาท)  1,800จำนวน 5 ครั้ง =9,000 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน(20 คนๆละ 100 บาท) 
2,000 จำนวน 5 ครั้ง =10,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม(20 คนๆละ 2 
มือ้ๆละ 35 บาท ) 1,400  จำนวน 5 ครั้ง 
=7,000 บาท 
- เช่าเหมารถ (5 วันๆละ 2,000 บาท)  
10,000 บาท 
 

384,000.00 0.00 237,000.00 72,000.00 75,000.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
  2.3 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน

งบประมาณ 36,000 บาท ระยะเวลา 5 วัน 
- ค่าวิทยากร (2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 300 
บาท)  1,800จำนวน 5 ครั้ง =9,000 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน(20 คนๆละ 100 บาท) 
2,000 จำนวน 5 ครั้ง =10,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม(20 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท ) 1,400  จำนวน 5 ครั้ง 
=7,000 บาท 
- เช่าเหมารถ (5 วันๆละ 2,000 บาท)  
10,000 บาท 
3. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
50,000 บาท ระยะเวลา 8 วัน 
- ค่าเช่าเหมารถ (8 วันๆละ 2,000 บาท) 
=16,000 บาท 
- เบี้ยเลี้ยง (10 คนๆละ 120 บาท) จำนวน 8 
วัน =9,600 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน(20 คนๆละ 100 บาท) 
2,000 จำนวน 8 ครั้ง =16,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม(20 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 35 บาท ) 700  จำนวน 8 ครั้ง 
=5,600 บาท 
- ค่าวัสดุ จำนวน 2,800 บาท  
4. คืนข้อมูล 5 วัน 25,000 บาท (ค่าเช่ารถ+
เบี้ยงเลี้ยง+วัสดุ) 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น384000  บาท 

     

รวม 384,000     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนท้องถ่ินและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน (สวท.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 20 ครัวเรือน 0 2 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 20 ครัวเรือน 0 2 1 1 
       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด    รหัสโครงการ 6315000017 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63104 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 104 มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (Big Data) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ 

                              วางแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ (ร้อยละ 30) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาระบบเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลตำบล อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง แบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา ในการร่วมกิจกรรมจัดเก็บข้อมูล ตำบลในจังหวัด 
พร้อมนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการประมวลผลต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง  
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1. กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล 
2. ประชุม/วางแผน การดำเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและประเด็นข้อมูลที่จะ 

              ดำเนินงานรวบรวม 
3. ประชุมร่วมกับอาจารย์ในการบูรณาการเรียนการรายวิชาร่วมกับนักศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ลงพื้นที่เพ่ือประชุมร่วมกับปกครอง อำเภอและผู้นำชุมชนในพื้นท่ี เพ่ือชี้แจงโครงการก่อนการเก็บ 

              รวบรวมข้อมูล 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,500,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ร้อยละ 30 
   2. มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. ข้อมูลตำบลในจังหวัด ที่มีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด รายการ 12 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

03
01

01
42

 

1. ส่งบุคลากรศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : : ค่าพาหนะ, 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4960 บาท 

4,960.00 4,960.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

03
01

02
42

 

2. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
ธันวาคม 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด :  
รายละเอียด :  
ค่าลงทะเบียน จำนวน 25 คน 
ๆ ละ 3,500 บาท = 87,500 
บาท  
ค่าเช่าหมารถยนต์ปรับอากาศ 
จำนวน 3 ค้น ๆ ละ 3 วันๆ 
ละ 2,500 บาท = 22,500 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110000 
บาท 

110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

03
01

03
42

 

3. จัดอบรมวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล/คีย์ข้อมูลสำหรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1มกราคม - 31 
มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด :    
รายละเอียด :  
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
5 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 300 
บาท  = 9,000 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 
คน ๆละ 1 มื้อ ๆ 100 บาท  
ช 5,000 บาท  
2. ค่าน้ำด่ืม จำนวน 50 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 6 บาท = 600 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14600 
บาท 
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

14,600.00 0.00 14,600.00 0.00 0.00 

10
32

03
01

04
42

 

4. วัสดุโครงการจัดทำ
ฐานข้อมูล 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม  - 31 
มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุสำหรับ
ใช้ในโครงการกิจกรรม 
จำนวน 12 ครั้ง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 434140 
บาท 

434,140.00 10,000.00 140,000.00 150,000.00 134,140.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

03
01

05
42

 

5. จัดเก็บข้อมูล จำนวน 
88 ตำบล ตามหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม - 31  
มีนาคม 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด  
ควจ. จำนวน 20 ตำบล ๆ ละ 
15,000 บาท 
จำนวนเงิน 300,000 บาท  
สวท. จำนวน 24 ตำบล ๆ ละ 
15,000 บาท = 360,000 
บาท 
คมส. จำนวน 21 ตำบล ๆ ละ 
15,000 บาท 
จำนวนเงิน 315,000 บาท  
คคส. จำนวน 10 ตำบล ๆ ละ 
15,000 บาท 
จำนวนเงิน 150,000 บาท  
ควท. จำนวน 7 ตำบล ๆ ละ 
15,000 บาท  
จำนวนเงิน  105,000 บาท  
สวพ. จำนวน 6 ตำบล ๆ ละ 
15,000 บาท  
จำนวนเงิน 90,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1320000 
บาท 

1,320,000.00 0.00 1,320,000.00 0.00 0.00 

10
32

03
01

06
42

 

6. ค่าจ้างผู้ให้ข้อมูล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 มกราคม  - 31 
มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด 
: 
ค่าจ้างผู้ให้ข้อมูล จำนวน 88 
ชุด ๆ ละ  
100 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8800 บาท 

8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00 

10
32

03
01

07
42

 

7. ค่าจ้างเหมาคีย์ข้อมูล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด 
: 
จ้างเหมาตีย์ข้อมูล จำนวน 88 
ชุด ๆ ละ 5,000 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440000 
บาท 

440,000.00 0.00 0.00 440,000.00 0.00 

10
32

03
01

08
42

 

8. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562  - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด 
:  
- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12,000 บาท  
- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล  
จังหวัดอ่างทอง 8,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

03
01

09
42

 

9. ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมูล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด 
:  
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมูล 2 
จังหวัด ๆ ละ  
200 หน้า ๆ ละ 15 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

10
32

03
01

10
42

 

10. ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่ม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด 
:  
ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่ม จำนวน 
100 เล่ม ๆ  ละ 300 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท  

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
32

03
01

11
42

 

11. ค่าคืนข้อมูล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562  - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
50 คน ๆ ละ 
 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท  
=5,000 บาท 
 (5,000 บาท * 6 ครั้ง = 
30,000 บาท)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 50 คน 
  คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
=3,500 บาท  
  ( 3,500 บาท * 6 ครั้ง = 
21,000 บาท) 
- ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 
จำนวน 2 คัน ๆ    
  ละ 2,500 บาท = 5,000 
บาท 
  (5,000 * 6 ครั้ง = 30,000 
บาท)         
- ค่าวัสดุ จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 
5000 บาท 
  (5,000* 6 ครั้ง = 30,000 
บาท)  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,000 
บาท  
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

111,000.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

03
01

12
42

 

12. ค่าจ้างทำเล่มสรุปผล
การดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด 
: 
ค่าจ้างทำเล่มสรุปผล จำนวน 
5 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท  

500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

รวม 2,500,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ส่งบุคลากรศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรที่ไปศึกษาดูงาน 

ครั้ง 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากร
ได้รับความรู้จากการไปศึกษาดู
งาน 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรเข้ารับการอบรม 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
บุคลากรมีความรู้และทักษะ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 25.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดอบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูล/คีย์
ข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับความรู้ 

ร้อยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 

4. วัสดุโครงการจัดทำฐานข้อมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุสำหรับ
ใช้ในโครงการ/กิจกรรม 

ครั้ง 1.00 4.00 5.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

ครั้ง 1.00 4.00 5.00 2.00 

5. จัดเก็บข้อมูล จำนวน 88 ตำบล ตาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บข้อมูล ตำบล 0.00 88.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดเก็บข้อมูล รอ้ยละ 0.00 30.00 0.00 0.00 
6. ค่าจ้างผู้ให้ข้อมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลตำบล

ในจังหวัด 
ชุด 0.00 88.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลตำบล
ในจังหวัด 

ร้อยละ 0.00 30.00 0.00 0.00 

7. ค่าจ้างเหมาคีย์ข้อมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลตำบล
ในจังหวัด 

ชุด 0.00 0.00 88.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลตำบล ร้อยละ 0.00 0.00 30.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ในจังหวัด 
8. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าจ้างเหมา

วิเคราะห์ข้อมูล 
ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้ข้อมูล
ตำบลในจังหวัด 

ร้อยละ 0.00 0.00 30.00 0.00 

9. ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พิมพ์ข้อมูล งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูล

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

10. ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่ม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ
จัดทำรูปเล่ม 

เล่ม 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเล่ม ใส่
รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 

เล่ม 0.00 0.00 0.00 100.00 

11. ค่าคืนข้อมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คืนข้อมูล
ตำบลในจังหวัด 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 6.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
คืนข้อมูลในจังหวัด 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 6.00 

12. ค่าจ้างทำเล่มสรุปผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าจ้างทำเล่ม
สรุปผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเล่มใส่
รายละเอียดครบถ้วน 

งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  
   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)   รหัสโครงการ 6316000016 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63102 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 102 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (อย่างน้อยด้านละ 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาความขัดแย้งทางความคิดก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายใน
สังคมอันจะเป็นรากฐานให้เกิดความรุนแรงลุกลามสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความเจริญ และ
การพัฒนาของประเทศชาติโดยรวมเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความสันติสุขในสังคมจึงมีการกำหนด

472



แนวทางการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
โดยใช้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุในชุมชนตระหนักถึงความรักสามัคคีและความมีระเบียบวินัย 
          4.2 เพ่ือให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคมและคนในชุมชน และสามารถ
ดำรงค์ชีวิตพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันในชุมชน รวมทั้งได้เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นด้วย 
        4.3 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ คุณค่า ของผู้สูงอายุถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        4.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเอง  
        4.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีและความมี
ระเบียบวินัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ตำบล 
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 ตำบล 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรมและปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 820,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบล 5 
   2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดอ่างทอง ตำบล 5 
   3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัวชี้วัด สงป. 

คน 110 

   4. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และ
ประชาชน ตัวชี้วัด สงป. 

กิจกรรม 4 

เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประกอบด้วยโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ และชุมชนที่มีศักยภาพ 
และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง เครือข่ายที่มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

เครือข่าย 10 

   2. โครงการ กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ มีความเข้มแข็งและดำเนินการต่อด้วยสมาชิกกลุ่ม กิจกรรม 4 
   3. ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

01
02

01
42

 

1. การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิต
ยามชรา (จำนวน 10 
ตำบล) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
ปีงบประมาณ 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา/
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 
72,000 
2.ค่าใช้สอย = 69,000 
3.ค่าวัสดุ = 79,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
220,000.00 บาท 

220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

01
02

02
42

 

2. ธรรมะอารมณ์ดีสำหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน (จำนวน 
10 ตำบล) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
ปีงบประมาณ 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรอียุธยา/
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 
72,000 
2.ค่าใช้สอย = 86,500 
3.ค่าวัสดุ = 41,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
200,000.00 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

10
32

01
02

03
42

 

3. นันทนาการสำหรับ
ผู้สูงอายุ “ครื้นเครงวันละ
นิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ” (จำนวน 10 
ตำบล) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
ปีงบประมาณ 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา/
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 
72,000 
2.ค่าใช้สอย = 86,500 
3.ค่าวัสดุ = 41,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
200,000.00 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

10
32

01
02

04
42

 

4. การส่งเสริมโรงเรียน
ผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ 
(English for fun) 
(จำนวน 10 ตำบล) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
ปีงบประมาณ 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา/
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  = 
72,000 
2.ค่าใช้สอย = 86,500 
3.ค่าวัสดุ = 41,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
200,000.00 บาท 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 

รวม 820,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตยาม
ชรา (จำนวน 10 ตำบล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ตำบล 10 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 85 

2. ธรรมะอารมณ์ดีสำหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชน (จำนวน 10 ตำบล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ตำบล 0 10 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 85 

3. นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 
“ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี
ของผู้สูงอายุ” (จำนวน 10 ตำบล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ตำบล 0 10 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 85 

4. การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้าน
ภาษาอังกฤษ (English for fun) 
(จำนวน 10 ตำบล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ตำบล 0 0 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียน 
   การสอน    รหัสโครงการ 6316000018 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63106 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 

                               เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
             KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 
                               ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
   ในช่วงศตวรรษท่ี 21 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบัน
บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลาย
รูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความ
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น่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  องค์ความรู้และตำราทั้งหลายที่พิมพ์บนกระดานจะล้าสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเป็นหนังสือเก่าที่
จะต้องถูกกำจัดทิ้งจากแนวโน้มดังกล่าว  ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการ
พิมพ์จะมีต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่ากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 
และโลกอนาคต สื่อเทคโนโลยีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี
โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบัน ครูคือผู้เอ้ืออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียน ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่
ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หากมีความ
หลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้ การจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ งและต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  ตลอดจนพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น ในการคิดค้น 
สร้างสรรค์ และผลิตสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างหลากหลาย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  
 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น 
 2.นำอาจารย์ครุศาสตร์ หรืออาจารย์คณะอ่ืน ๆที่มีองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา ไปเป็นพ่ีเลี้ยงและที่
ปรึกษาทางวิชาการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถ่ิน ที่เข้าร่วมโครงการ คน 30 
   2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถ่ิน ที่เข้าร่วมโครงการ คน 30 
   3. สื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ชิ้นงาน 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถ่ิน ได้รับความรู้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
หรือนวัตกรรมทางการศึกษา 

ร้อยละ 85 

   2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถ่ิน ได้นำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน หรือ โรงเรียนในท้องถ่ินมีการนำสื่อการเรียน/นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และใช้
ประโยชน์ในการจัดการ การศึกษา 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 85 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
04

01
42

 

1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของชุมชนท้องถ่ิน ด้าน
การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา (จ.
พระนครศรีอยุธยา) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 และ ไตร
มาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียน/สถานศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และ จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
18,000 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 2
คนๆละ 15 ชั่วโมงๆละ 600
บาท 
ค่าใช้สอย 19,600 
   - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 30 คนๆละ 6มื้อๆ
ละ 35 บาท 
6,300 
   - ค่าอาหารกลางวัน 30 
คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 100
บาท  
9,000 
   - ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 
1ครั้งๆ ละ 40 เล่มๆ ละ 100
บาท 4,000 
   - ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน
โครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3
เล่มๆ ละ 100 บาท 300 
ค่าวัสดุ  12,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
04

02
42

 

2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของชุมชนท้องถ่ิน ด้าน
การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา (จ.
อ่างทอง) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 และ ไตร
มาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียน/สถานศึกษา 
ในชุมชนท้องถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 
จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
18,000 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 2
คนๆละ 15 ชั่วโมงๆละ 600
บาท 18,000 
ค่าใช้สอย 19,600 
   - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 30 คนๆละ 6
มื้อๆละ 35 บาท  
6,300 
   - ค่าอาหารกลางวัน  30 
คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 100
บาท  
9,000 
   - ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 1
ครั้งๆ ละ 40 เล่มๆ ละ 100 
บาท 4,000 
   - ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน
โครงการ 1  ครั้งๆ ละ 3 เล่มๆ 
ละ100 บาท 300 
ค่าวัสดุ 12,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

        

รวม 100,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกิจกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน 
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษา (จ.
พระนครศรีอยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน 
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 
(จ.พระนครศรีอยุธยา) 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของชุมชน
ท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษา (จ.พระนครศรีอยุธยา) 

งาน 0 1 0 0 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร

งาน 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษา (จ.อ่างทอง) 

ทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน 
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 
(จ.อ่างทอง) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของชุมชน
ท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษา (จ.อ่างทอง) 

งาน 0 0 1 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  
   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  รหัสโครงการ 6316000020 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 102 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (อย่างน้อยด้านละ 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
         การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือและ
แลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบแบบแผน  
 2. เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเป็นรูปธรรมชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร   
 4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม และตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 5.เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จาการทำ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย สร้างรายได้  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 1 โครงการ จำนวน 20 
ครัวเรือน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และหรือจังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1.ประชุม 2.สัมมนา 3.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,016,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. กิจกรรม โครงการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 

กิจกรรม 5 

   2. หน่วยงาน (ภายใน) เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หน่วยงาน 6 
   3. จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ครัวเรือน 20 
   4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ครัวเรือน 20 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
07

01
42

 

1. โครงการบริหารจัดการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก  กิจกรรม 
การขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และหรือ จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 70000 
ค่าวัสดุ 24800 
 
ดำเนินการในไตรมาส 1-4  (ต.ค.62-
ก.ย.63) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94800 บาท 

94,800.00 0.00 94,800.00 0.00 0.00 

10
32

02
07

02
42

 

2. โครงการบริหารจัดการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก กิจกรรม 
การสร้างและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมาสร้าง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
จำนวน 1 ระบบ 
80,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 

10
32

02
07

03
42

 

3. โครงการบริหารจัดการ 
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก กิจกรรม 
การประชุมติดตามการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 40 คนๆละ12 มื้อๆละ 35 
บาท 16,800 
- ค่าจัดทำเอกสาร 12 ครั้งๆ ละ 40  
ชุด ๆ ละ  30 บาท14,400 
ค่าวัสดุ  15,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46200 บาท 

46,200.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

32
02

07
04

42
 

4. โครงการบริหารจัดการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก กิจกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูล 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล40,000 
ค่าวัสดุ   
- ค่าถ่ายเอกสาร 15,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55000 บาท 
 

55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 

10
32

02
07

05
42

 

5. โครงการบริหารจัดการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก กิจกรรม 
การถอดบทเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
ค่าตอบแทน 65,000 
ค่าใช้สอย 80,000 
ค่าวัสดุ 5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

10
32

02
07

06
42

 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
กิจกรรม  สำรวจและเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
ปัญหาและความต้องการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
ปีงบประมาณ 2563 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และหรือ จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆละ10 วันๆ
ละ120 บาท12,000 
   - ค่าเช่าเหมารถ 10 วันๆ ละ 1 
คันๆ ละ 2,500 บาท 25,00 
- ค่าให้ข้อมูล  40 ครัวเรือนๆ ละ 1 
ครั้งๆ ละ4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   - ค่าจัดทำเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 
100 ชุดๆ ละ 30 บาท3,000  
ค่าวัสดุ 6,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
32

02
07

07
42

 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)  
กิจกรรม  พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
ปีงบประมาณ 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และหรือ จังหวัดอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
 รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
150,000  
   - ค่าตอบแทนวิทยากร  (10 ครั้งๆ
ละ 2 คนๆละ 25 ชม.ๆละ 300 
บาท) 2คนๆละ 250 ชั่วโมงๆ
ละ 300บาท  150,000  
ค่าใช้สอย 295,000  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม20 
คนๆละ 100มื้อๆละ 35บาท 70,000   
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ50 
มื้อๆ ละ 100 บาท 100,000  
   - ค่าเช่าเหมารถ 10 ครั้งๆ ละ 5 
วันๆ ละ 2,500 บาท125,000 
ค่าวัสดุ 10 ครั้งๆ ละ 5,500บาท 
55,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.63-มี.ค.63) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 
10

32
02

07
08

42
 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)   
กิจกรรม  ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
ปีงบประมาณ 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และหรือ จังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
   - ค่าเช่าเหมารถ 5 ครั้งๆ ละ 1 
คันๆ ละ2,500 บาท12,500  
   - ค่าให้ข้อมูล 20 ครัวเรือนๆ ละ 1 
ครั้งๆ ละ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
บาท 2,000  
   - ค่าจัดทำเล่มรายงานผลโครงการ 
2 เล่มๆ ละ 250บาท500  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

10
32

02
07

09
42

 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
กิจกรรม การคืนข้อมูล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
ปีงบประมาณ 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และหรือจังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย17,500 
บาท   
ค่าวสัดุ 7,50 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 1,016,000     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการบริหารจัดการ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก  กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรม 
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

กิจกรรม 0 1 0 0 

2. โครงการบริหารจัดการ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม การ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสร้าง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

กิจกรรม 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้าง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

กิจกรรม 0 1 0 0 

3. โครงการบริหารจัดการ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม การ
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กบัคนในชุมชนฐานราก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม การ
ประชุมติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรม 
การประชุมติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

กิจกรรม 0 1 0 0 

4. โครงการบริหารจัดการ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิเคราะห์
ข้อมูล 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิเคราะห์
ข้อมูล 

งาน 0 1 0 0 

5. โครงการบริหารจัดการ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม การ
ถอดบทเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถอด
บทเรียน 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถอด
บทเรียน 

กิจกรรม 0 0 0 1 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม  
สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
ปัญหาและความต้องการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สำรวจและ
เก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหา
และความต้องการ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำรวจและ
เก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหา
และความต้องการ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  กิจกรรม  
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

งาน 0 1 0 0 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา)   กิจกรรม  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามผล
การดำเนินงาน 

กิจกรรม 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ติดตามผลการดำเนินงาน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามผล

การดำเนินงาน 
กิจกรรม 0 0 1 0 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม 
การคืนข้อมูล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การคืนข้อมูล งาน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การคืน
ข้อมูล 

งาน 0 0 0 1 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 
2 ผลิตภัณฑ์ 2 พ้ืนที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง )   รหัสโครงการ 6316000021 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่  ชุมชนช้างสาน ต.ท่ าช้าง อ.วิ เศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นที่พ้ืนที่เป้าหมาย ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จากการลงพ้ืนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย
และบางครั้งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกกรรมกับมหาวิทยาลัย เข้ามาหารือถึงประเด็นปัญหาของทางกลุ่มที่กำลังจะ
จัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสาน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการผลิต 
โดยทางกลุ่มมีความตั้งใจจะผลิตสินค้าให้ดี และมีมาตรฐานแต่มีปัญหาที่สมาชิกภายในกลุ่มยังไม่มีความรู้หลาย
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ด้านที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตเครื่องจักสานให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาด
และสามารถจำหน่ ายได้  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็ นส่ วนราชการภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา มีหน้ าที่ บริหารจัดการงานบริการวิชาการให้ กับชุ มชนโดยเน้น พ้ืนที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง  และสืบเนื่องจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น กรอปกับความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ที่ต้องการให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ชุมชน ทั้ง 2 ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีปัญหาด้านองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะเป็น
แนวทางในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่
สามารถจำหน่ายได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่เป็นรู้จักของผู้บริโภคซึ่งทางชุมชนมีแนวทางที่จะ
ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  อย่างไรก็ตามการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกิจทางชุมชนยังมี
ปัญหาด้านองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการดำเนินการ จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจึงเห็นว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จะเป็นโครงการที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาของชุม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  
 2.เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และ  
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 3.เพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการนำผลิตภัณฑ์จักสานมู่งสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
คุณภาพ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา  
 
6. วิธีการดำเนินงาน ประชุม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 750,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ 2 
   2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คน 60 
   3. จำนวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คน 200 
   4. จำนวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 20 
   5. ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คน 60 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนได้รับการยกระดับคุณภาพดีข้ึนอย่างน้อย ระดบั 1 
   2. ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คน 60 
   3. ประชาชนในชุมชน มีความสุข มีความรักสามัคคี คน 60 
   4. ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คน 60 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา รอ้ยละ 85 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

01
42

 

1. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่ 1 อบรมข้ันตอนการ
จัดต้ังกลุ่มและบริหาร
จัดการกลุ่มจักสาน ชุมชน
ช้างสาน สู่ความยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชมๆ 
ละ 600 บาท 4,200 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม  
19,000 บาท 
- ค่าวัสดุ 1,800 บาท 
 รวม 25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
32

17
07

02
42

 

2. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่ 2 การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาร
จากผักตบชวา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ 
ละ 600 บาท 22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม  
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ 14,400 บาท  
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

03
42

 

3. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่ 3 การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(หมวก) ให้ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ 
ละ 600 บาท 22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ 14,400 บาท  
 
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
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4. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง  กิจกรรม
ที่ 4 การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(ตะกร้า) ให้ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ 
ละ 600 บาท 22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม  
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ14,400 บาท  
 
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

05
42

 

5. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างตราผลิตภัณฑ์จัก
สานจากผักตบชวา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชมๆ 
ละ 600 บาท 19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
 รวม 25,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
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17
07

06
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6. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่  6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชมๆ 
ละ 600 บาท 19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
 รวม 25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

07
42

 

7. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่  7 การจัดทำบัญชีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชมๆ 
ละ 600 บาท 19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
 รวม 25,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

10
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8. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่  8 อบรมแนวทางการ
บริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนเครื่องจักสานชุมชน
ช้างสานให้ยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ 
ละ 600 บาท 22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม  
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ 14,400 บาท  
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

493



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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9. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่  9 อบรมหลักการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ 
ละ 600 บาท 22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ14,400 บาท  
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
32

17
07

10
42

 

10. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา ชุมชนช้าง
สาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง กิจกรรม
ที่ 10 อบรมการทำ
การตลาดออนไลด์กับ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน
ช้างสาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนช้างสาน ต.ท่า
ช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชมๆ 
ละ 600 บาท 19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
 รวม 25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

494



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

11
42

 

11. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 1 อบรม
ข้ันตอนการจัดต้ังกลุ่มและ
บริหารจัดการกลุ่มจักสาน
วิสาหกิจชุมชนหมู 8 บ้าน
คลองทรายสู่ความย่ังยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรมข้ันตอน
การจัดต้ังกลุ่มและบริหาร
จัดการกลุ่มจักสานวิสาหกิจ
ชุมชนหมู 8 บ้านคลองทรายสู่
ความย่ังยืน  
- ตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ 
ละ 7 ชมๆ ละ 600 บาท 
19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท  
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
 รวม 25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
32

17
07

12
42

 

12. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2 การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่อง
จักสารจากวัสดุธรรมชาติ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สารจากวัสดุธรรมชาติ  
- ตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ 
ละ 12 ชมๆ ละ 600 บาท 
22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ 14,400 บาท  
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

495



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

13
42

 

13. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
จักสาน (หมวก) ให้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมูท่ี่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สาน (หมวก) ให้ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค  
- ตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ 
ละ 12 ชมๆ ละ 600 บาท 
22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ14,400 บาท  
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
32

17
07

14
42

 

14. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
จักสาน (ตะกร้า) ให้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภค 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สาน (ตะกร้า) ให้ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค   
- ตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ 
ละ 12 ชมๆ ละ 600 บาท 
22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ 14,400 บาท  
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

496



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

15
42

 

15. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุ
ธรรมชาติ ชุมชนหมู่8 
คลองจิก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ที่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุ
ธรรมชาติ ชุมชนหมู่8 คลองจิก
  
- ตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ 
ละ 7 ชมๆ ละ 600 บาท 
19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
 รวม 25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
32

17
07

16
42

 

16. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 6  อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ที่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 
- ตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ 
ละ 7 ชมๆ ละ 600 บาท 
19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
รวม 25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

497



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

17
42

 

17. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 7 การจัดทำ
บัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ที่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : การจัดทำ
บัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
- ตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ 
ละ 7 ชมๆ ละ 600 บาท 
19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
 รวม 25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

10
32

17
07

18
42

 

18. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 8 อบรม
แนวทางการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเครื่องจัก
สานชุมชนหมู่ 8 ให้
ประสบความสำเร็จ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรม
แนวทางการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสาน
ชุมชนหมู่ 8 ให้ประสบ
ความสำเร็จ  
- ตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ 
ละ 12 ชมๆ ละ 600 บาท 
22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ 14,400 บาท  
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
07

19
42

 

19. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 9 อบรม
หลักการผลิตผลิตภัณฑ์ให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
ทรงคุณค่า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรม
หลักการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า  
- ตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ 
ละ 12 ชมๆ ละ 600 บาท 
22,900 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม  
12,700 บาท 
- ค่าวัสดุ 14,400 บาท  
รวม 50,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
32

17
07

20
42

 

20. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน  
ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชน หมู่ 8 ต. คลองจิก 
อ. บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 10 อบรมการ
ทำการตลาดออนไลด์กับ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน
หมู่ 8 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่ที่ 8 ต. คลองจิก อ. 
บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : อบรมการทำ
การตลาดออนไลด์กับ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนหมู่8 
  
- ตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ 
ละ 7 ชมๆ ละ 600 บาท 
19,000 บาท 
- ค่าใช้สอย อาหาร อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการอบรม 
1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,200 บาท 
 รวม25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 750,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่ 1 อบรมข้ันตอนการ
จัดต้ังกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มจักสาน 
ชุมชนช้างสาน สู่ความย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม
ข้ันตอนการจัดต้ังกลุ่มและบริหาร
จัดการกลุ่มจักสาน ชุมชนช้างสาน 
สู่ความย่ังยืน 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรม
ข้ันตอนการจัดต้ังกลุ่มและบริหาร
จัดการกลุ่มจักสาน ชุมชนช้างสาน 
สู่ความย่ังยืน 

กิจกรรม 0 1 0 0 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่ 2 การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารจาก
ผักตบชวา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาร
จากผักตบชวา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาร
จากผักตบชวา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่ 3 การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (หมวก) ให้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(หมวก) ให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(หมวก) ให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง  กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (ตะกร้า) 
ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(ตะกร้า) ให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(ตะกร้า) ให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์จักสาน
จากผักตบชวา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์
จักสานจากผักตบชวา 

กิจกรรม 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์
จักสานจากผักตบชวา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่  6 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่  7 การจัดทำบัญชี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดทำ
บัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดทำ
บัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรม 0 0 1 0 

8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่  8 อบรมแนวทาง
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเครื่อง
จักสานชุมชนช้างสานให้ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม
แนวทางการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสาน
ชุมชนช้างสานให้ยั่งยืน 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรม
แนวทางการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสาน
ชุมชนช้างสานให้ยั่งยืน 

กิจกรรม 0 0 1 0 

9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่  9 อบรมหลักการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม
หลักการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรม
หลักการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า 

กิจกรรม 0 0 1 0 

10. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน
ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง กิจกรรมที่ 10 อบรมการทำ
การตลาดออนไลด์กับผลิตภัณฑ์จักสาน
ชุมชนช้างสาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมการทำ
การตลาดออนไลด์กับผลิตภัณฑ์
จักสานชุมชนช้างสาน 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมการทำ
การตลาดออนไลด์กับผลิตภัณฑ์

กิจกรรม 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

จักสานชุมชนช้างสาน 
11. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 1 อบรมข้ันตอนการจัดต้ัง
กลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มจักสาน
วิสาหกิจชุมชนหมู 8 บ้านคลองทรายสู่
ความย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม
ข้ันตอนการจัดต้ังกลุ่มและบริหาร
จัดการกลุ่มจักสานวิสาหกิจชุมชน
หมู 8 บ้านคลองทรายสู่ความ
ยั่งยืน 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรม
ข้ันตอนการจัดต้ังกลุ่มและบริหาร
จัดการกลุ่มจักสานวิสาหกิจชุมชน
หมู 8 บ้านคลองทรายสู่ความ
ยั่งยืน 

กิจกรรม 0 1 0 0 

12. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 2 การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาร
จากวัสดุธรรมชาติ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาร
จากวัสดุธรรมชาติ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

13. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (หมวก) ให้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(หมวก) ให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(หมวก) ให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

14. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (ตะกร้า) ให้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(ตะกร้า) ให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
(ตะกร้า) ให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

15. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์
จักสานจากวัสดุธรรมชาติ ชุมชน
หมู่8 คลองจิก 

กิจกรรม 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

สร้างตราผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุ
ธรรมชาติ ชุมชนหมู่8 คลองจิก 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้างตราผลิตภัณฑ์
จักสานจากวัสดุธรรมชาติ ชุมชน
หมู่8 คลองจิก 

กิจกรรม 0 1 0 0 

16. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 6  อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

กิจกรรม 0 0 1 0 

17. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 7 การจัดทำบัญชีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดทำ
บัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดทำ
บัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรม 0 0 1 0 

18. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 8 อบรมแนวทางการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสาน
ชุมชนหมู่ 8 ให้ประสบความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม
แนวทางการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสาน
ชุมชนหมู่ 8 ให้ประสบ
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรม
แนวทางการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสาน
ชุมชนหมู่ 8 ให้ประสบ
ความสำเร็จ 

กิจกรรม 0 0 1 0 

19. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 9 อบรมหลักการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม
หลักการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรม
หลักการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า 

งาน 0 0 1 0 

20. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่ 8 ต. คลอง
จิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 10 อบรมการทำการตลาด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมการทำ
การตลาดออนไลด์กับผลิตภัณฑ์
จักสานชุมชนหมู่ 8 

กิจกรรม 0 0 0 1 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ออนไลด์กับผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนหมู่ 8 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมการทำ

การตลาดออนไลด์กับผลิตภัณฑ์
จักสานชุมชนหมู่ 8 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา    รหัสโครงการ 6317000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric  
                    (2000 คะแนน) 

   KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล) 

  KPI : S 403 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและ 
                   การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 ระบบ) 

  KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 
                   จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ และพันธกิจ
ในการทำนุบำรุง ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ในฐานะศูนย์ท่องเที่ยวและศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.มีครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการใช้งาน 

2. การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3.การให้บริการทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แก่บุคลากรทาง 

             การศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในหน่วยงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 322,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา รายการ 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการใช้ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา รายการ 5 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

18
02

01
31

 

1. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบแยกส่วน  
ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกระบบ) ขนาด 
18,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง 
(28,600) จำนวนเงิน 228,800 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,800 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบแยกส่วน  ชนิดต้ัง
พื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บี
ทียู ราคา 28600 จำนวน 8 
เครื่อง รวมเป็นเงิน 
228,800.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
228,800.00 บาท 

228,800.00 0.00 228,800.00 0.00 0.00 

10
12

18
02

02
31

 

2. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบแยกส่วน  
ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทียู 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค. 2562- ก.ย.2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบแยกส่วน  ชนิดต้ัง
พืน้หรือชนิดแขวน  (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บี
ทียู เครื่องละ 47,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบแยกส่วน  ชนิดต้ัง
พื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บี
ทียู ราคา 47000 จำนวน 2 
เครื่อง รวมเป็นเงิน 94,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
94,000.00 บาท 

94,000.00 0.00 94,000.00 0.00 0.00 

รวม 322,800.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
แยกส่วน  ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา 

รายการ 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

ร้อยละ 0 0 0 85 

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
แยกส่วน  ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยา
ศึกษษ 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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ผลผลติ : ผลงานทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 

 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน     

                     รหัสโครงการ 6317000004 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 302 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน (300 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0302, 3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[ X ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ มาจาก
การทรงงานอย่างหนักตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ กันอย่างผาสุก ด้วย
โครงการตามพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา เราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยได้รับน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านโครงการตามพระราชดำริ 
เช่น โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และการพัฒนาเป็นพ้ืนที่รับน้ำตามโครงการแก้ม
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ลิง ณ ทุ่งมะขามหย่อง โครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพ่ือปรับปรุง
ทัศนียภาพที่ส่งผลให้พวกเรามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงแนะนำให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นำศาสตร์แห่ง
พระราชามาเป็นหลักการบริหารประเทศ ความใส่พระราชหฤทัยในทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยได้เป็นที่
ประจักษ์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จากพระ
ราชกรณียกิจหลายด้าน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเกษตรไทย การให้ท้องถิ่นสามารถ
พ่ึงพาตนเอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทรงแนะนำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำใน
การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือเป็นรากฐานการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจในการส่งเสริม และสนับสนุนการนำศาสตร์พระราชา และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน  จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนำ
ศาสตร์พระราชา มาปรับใช้กับการดำรงชีวิต ตลอดจนสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนำศาสตร์พระราชา มา
ปรับใช้กับการดำรงชีวิต ตลอดจนสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน 
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรมทางวิชาการ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ   
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่ยั่งยืน ชุมชน 5 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
13

02
01

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2  (มกราคม – 
มีนาคม 2563) 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
7,200 
• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท  
3,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท 2,100 
ค่าบำรุงรถ/ค่าน้ำมัน 1 ครั้งๆ
ละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 
• ค่าวัสดุ  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม
12,200 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 30,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชน
เป้าหมายที่สืบสานโครงการตาม
พระราชดำริและน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่
ยั่งยืน 

รายการ 0 5 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

511



 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม     

                      รหัสโครงการ 6317000005 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 302 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน (300 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0302, 3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[ X ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระนครศรีอยุธยา นับเป็นเมืองที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย ด้วยเคยเป็นราชธานีของ
ไทยยาวนานถึง 417 ปี และยังปรากฏร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตให้เห็นได้  กระทั่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2534 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีมติประกาศให้บริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น “เมืองมรดกโลก”  รวมพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นเมืองมรดกโลก 
ประมาณ 3,000ไร่ บนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  อย่างไรก็ตาม มิใช่แต่เฉพาะพ้ืนที่ที่ประกาศให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่มีโบราณสถานที่สำคัญ และสวยงาม เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้เท่านั้น  หากแต่ในทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเชื่ อมโยงกับความเป็นมหานครของพระนครศรีอยุธยาในอดีต  ด้ วยพ้ืนที่ ที่ ไม่ห่ างจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก เส้นทางคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ดำเนินการประสานงานโครงการและติดต่อวิทยากร  
2) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ 
3) ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
4) ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 209,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 500 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน 800 
   3. จำนวนผลงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก ผลงาน 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ิน และทักษะที่จำเป็นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
13

02
02

01
42

 

1. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ด้านสิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างจัดทำ
บอร์ดนิทรรศการ จำนวน 4 
บอร์ดๆละ 10,000 = 40,000 
บาท 
ค่าจ้างจัดทำวิดีโอแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา = 
25,000 บาท 
ค่าจ้างจัดทำเอกสารแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา = 20,000 บาท 
ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล = 
8,000 บาท 
ค่าจ้างทำป้ายแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา = 
7,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 
บาท 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

10
13

02
02

02
42

 

2. กิจกรรมบรรยายการ
อนุรักษ์และพัฒนาอยุธยา
เมืองมรดกโลก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  1 
คนๆละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 
600 บาท 1,800 
• ค่าใช้สอย  
- ค่าจัดทำเอกสาร
ประกอบการบรรยาย 1 ครั้งๆ
ละ 50 เล่ม  
เล่มละ50 บาท 2,500 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
50 คนๆ ละ 1 มื้อ ม้ือละ 35 
บาท 1,750 
• ค่าวัสดุ  
- วัสดุอุปกรณ์ 2,950 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
13

02
02

03
42

 

3. พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอยุธยาเมือง
มรดกโลก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย
  
- ค่าจัดทำหนังสือนำชม
วัฒนธรรมสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 
500 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็น
เงิน 60,000 บาท 
-ค่าจัดทำแผ่นพับขนาด A3 นำ
ชมวัฒนธรรมสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 
1,200 ใบ ๆ ละ 30 บาท เป็น
เงิน 36,000 บาท 
-ค่าจ้างเก็บข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม
สถานภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 4,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

รวม 209,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา 
   
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านสิลปวัฒน
ธรรมอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นิทรรศการ 

งาน 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0 0 0 0 
2. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และ
พัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้า
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ินและ
ทักษะที่จำเป็นเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยาเมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 200 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้า
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ินและ
ทักษะที่จำเป็นเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น    รหัสโครงการ 6317000006 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน) สงป. 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง 

                         ยั่งยืน 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[ X ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำหนดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญา
ของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือ ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนร่วมในการ
จัดการการบํารุงรักษาการ ใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงคให การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  
นอกจากนี้  “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้พระราชทาน

517



พระราชดำรัสไว้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ซึ่งทรงย้ำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ว่า“.... อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการ
ดำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่ วไป และข้อสำคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนที่ เห็นประ โชน์แก่ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสังคม  คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนา
ประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชน
ได้อย่างมาก...”  จากพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึงได้ร่วมกันกำหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือเป็นแนวทางหลัก
ในการดำเนินงาน สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธ
กิจหลักในการทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา  
และบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริ จึงกำหนดการดำเนินงาน
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20ปี  (พ .ศ. 2560 -2579) ยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560 -2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2562) และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. เพ่ือยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,840 คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1.รวบรวมองค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา และ
เผยแพร่ผ่านวารสาร เอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

2.จัดกิจกรรมสัมมนา / อบรม ให้ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 

3.กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนทีด่ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 526,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 80 
   2. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ินและทักษะที่จำเป็นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
   3. จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชาติ 

กิจกรรม 9 

   4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 1,840 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
13

02
03

01
42

 

1. กิจกรรมจัดทำ
วารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (2 ฉบับ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
  
-ค่าตอบแทนผู้ประเมิน
บทความวิชาการ 2 ฉบับๆ ละ
9,000 บาท18,000 
• ค่าใช้สอย  
-ค่าจ้างทำวารสารวิชาการ ปีที่ 
12 จำนวน 2 ฉบับๆ ละ
54,000 บาท 108,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126000 
บาท 

126,000.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 

10
13

02
03

02
42

 

2. กิจกรรมสัมมนาอยุธยา
ศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วสัดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
  
-ค่าตอบแทนวิทยากร  3 คนๆ 
ละ 3  ชั่วโมงๆละ 600บาท 
เป็นเงิน5,400 บาท 
• ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน14,000บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาทเป็น
เงิน 20,000บาท-ค่าจ้างทำ
รูปเล่มเอกสารประกอบการ
สัมมนา 200 ชุดๆ ละ 100 
บาท เป็นเงิน 20,000บาท 
-ค่าตกแต่งสถานที่ 1 ครั้ง  
5,000 บาท เป็นเงิน 5,000
บาท 
• ค่าวัสดุ  
-ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 5,600 บาท 
เป็นเงิน 5,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 
 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 

519



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
13

02
03

03
42

 

3. กิจกรรมสัมมนาอยุธยา
ศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
  
-ค่าตอบแทนวิทยากร  3 คนๆ 
ละ 3  ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 5,400บาท 
• ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท เป็นเงิน14,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท 
-ค่าจ้างทำรูปเล่มเอกสาร
ประกอบการสัมมนา 200 
ชุดๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน  
20,000 บาท 
-ค่าตกแต่งสถานที่ 1 ครั้ง  
5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท 
• ค่าวัสดุ  
-ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 5,600 บาท 
เป็นเงิน 5,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000 
บาท 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 

10
13

02
03

04
42

 

4. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย
  
-ค่าจ้างจัดทำรูปเล่มเอกสาร
ประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 
1,200 ชุดๆละ 20 บาท เป็น
เงิน 24,000 บาท 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
1,200 คนๆละ 1 มื้อๆละ15 
บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 
-ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
1-10 รายการ เป็นเงิน 8,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
13

02
03

05
42

 

5. กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน  7,200 บาท 
• ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร 30 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาทเป็นเงิน 2,100 บาท 
• ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุการ
ฝึกอบรมกระดาษทำเกียรติ
บัตร ฯลฯ 1 ครั้ง เป็นเงิน 
14,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26300 
บาท 

26,300.00 0.00 26,300.00 0.00 0.00 

10
13

02
03

06
42

 

6. กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน  7,200 บาท 
• ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร 30 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาทเป็นเงิน 2,100 บาท 
• ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุการ
ฝึกอบรมกระดาษทำเกียรติ
บัตร ฯลฯ 1 ครั้ง เป็นเงิน 
14,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26300 
บาท 

26,300.00 0.00 26,300.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
13

02
03

07
42

 

7. กิจกรรมวันอนุรักษ์ 
มรดกไทย และยกย่องเชิด
ชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน และพิจารณารางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ  6 
คนๆละ 400 บาท เป็นเงิน  
2,400 บาท 
• ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำโล่รางวัล 1 ครั้ง x 
10 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน  15,000 บาท 
- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ถวาย
พระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี และพิธีมอบรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 1 งาน
เป็นเงิน 8,000บาท 
- ค่าจ้างจัดทำเอกสารสูจิบัตร
ประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง 100 
เล่ม ๆ ละ 190 บาท เป็นเงิน 
19,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
100 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท 3,500 บาท 
• ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ 27,100 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75000 
บาท 

75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 

10
13

02
03

08
42

 

8. กิจกรรมยกระดับแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ
ป้ายและสื่อการเรียนรู้ ณ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรี
ราชภัฏ 5 แห่ง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39200 
บาท 

39,200.00 0.00 39,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
13

02
03

09
42

 

9. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คนๆ 
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน  3,600 บาท  
• ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถพานักศึกษา 
เยาวชน เจ้าหน้าที่และอาจารย์
จำนวน 40 คน ไปยังแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผู้ได้รับ
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 
4 คัน ๆละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 11,200 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาทเป็นเงิน 2,800 บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ
100บาท จำนวน 40 คน เป็น
เงิน 4,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21600 
บาท 

21,600.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00 

10
13

02
03

10
42

 

10. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คนๆ 
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน  3,600 บาท  
• ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถพานักศึกษา 
เยาวชน เจ้าหน้าที่และอาจารย์
จำนวน 40 คน ไปยังแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผู้ได้รับ
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 
4 คัน ๆละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 11,200 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
40 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาทเป็นเงิน 2,800 บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ
100บาท จำนวน 40 คน เป็น
เงิน 4,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21600 
บาท 

21,600.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00 

รวม 526,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (2 ฉบับ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสานออก
ตามกำหนด 

รายการ 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ TCI 

รายการ 0 1 0 1 

2. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 
ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 200 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 
ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 0 0 200 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 85 

4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยา
ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 0 0 1200 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 85 

5. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

6. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 85 0 0 

7. กิจกรรมวันอนุรักษ์ มรดกไทย และยก
ย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
ทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม 0 0 100 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0 0 0 0 
8. กิจกรรมยกระดับแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายการ 0 5 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0 0 0 0 
9. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครั้ง
ที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

คน 0 0 40 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ

การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

10. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 
 
 

โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน    รหัสโครงการ 6317000008 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์ 

                               พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน้อมนำหลักการทรงงาน
แนวคิดทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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พระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นหลักในการปฏิบัติงาน จากการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
OTOP ที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จึงตระหนักถึงความสำคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น มีอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าให้ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารจัดการของภาครัฐ และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสินค้าเพ่ือ
นำไปสู่มาตรฐานให้มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
สินค้าให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยายสินค้าให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. เพ่ือสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กบัผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  1  ผลิตภัณฑ์ และ จังหวัดอ่างทอง 1  ผลิตภัณฑ์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรบ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 358,550.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 4 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 85 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
08

01
42

 

1. 1. กิจกรรม
การศึกษา รวบรวม ข้อมูล
ด้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.1 
ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล 
จำนวน 2 พื้นที่ๆละ 15,000 
บาท  = 30,000 บาท 
1.2 ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม 
จำนวน 2พื้นที่ๆ ละ 3,000 = 
6,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 
บาท 

36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 

10
32

17
08

02
42

 

2. 2. กิจกรรม
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
จากผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม
และ มีศักยภาพทางการ
ผลิตและมีความพร้อมใน
การพัฒนาเชิงตลาด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.1
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จำนวน 
3คนๆละ 3,000 บาท (จำนวน 
2พื้นที่)   = 18,000 บาท 
1.2 ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล 
จำนวน 2 คนๆละ 3,000 บาท  
= 6,000 บาท 
1.3 ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม 
พื้นที่ๆละ 1,500 บาท = 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 
บาท 
 

27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 

10
32

17
08

03
42

 

3. กิจกรรมจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่
ผู้ประกอบการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จำนวน 5 คนๆละ 6 
ชั่วโมง ๆละ 1,200 บาท  = 
36,000 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 12 คนๆละ10 มื้อๆละ 
35 บาท = 4,200 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 
คนๆละ5มื้อๆละ 100 บาท = 
6,000 บาท 
 ค่าที่พักวิทยากรและ
ผู้ประกอบการ จำนวน 7 
ห้องๆละ650บาท = 18,200 
บาท  จำนวน 4 คืน  
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 61,150 
บาท  
ค่าจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า  = 
30,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,550 
บาท 
 

155,550.00 0.00 0.00 155,550.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
08

04
42

 

4. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ในการนำผลิตภัณฑ์
ไปจัดจำหน่ายและศึกษาดู
งาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด :  ค่าวิทยากร 
จำนวน 1คนๆละ จำนวน 6
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท = 
7,200  บาท  
 ค่าเช่ารถ จำนวน 2คันๆละ 
2,800 บาท (จำนวน 3วัน)  = 
8,400 บาท 
 ค่าที่พัก จำนวน 7 ห้อง ๆละ 
1,500 บาท (จำนวน 2 คืน)  = 
21,000 บาท  
 ค่าวิทยากรนำชม จำนวน 3 
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท = 10,800 บาท  
 ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 
14 คนๆละ 2 มื้อๆละ 150 
บาท = 12,600  บาท  
 ค่าจ้างจัดทำเอกสารแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 
ผลิตภัณฑ์ๆละ 100 ชุด = 
40,000 บาท  
 ค่าจ้างทำป้ายผลิตภัณฑ์ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ = 40,000 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 
บาท  
 

140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 

รวม 358,550.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. 1. กิจกรรมการศึกษา 
รวบรวม ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ 

ชึ้น 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ 

ชึ้น 0 4 0 0 

2. 2. กิจกรรมคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมและ มี
ศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อม
ในการพัฒนาเชิงตลาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ 

ชึ้น 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ 

ชึ้น 0 4 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

3. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการนำ
ผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายและศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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