รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 1 งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน

(งบประมาณแผ่นดิน)

คำนำ
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (งบประมาณแผ่นดิน) จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต
ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 4 ผลผลิตและ 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งสิ้น
427,291,200 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2563

ก

สารบัญ
หน้ าที่
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน
โครงการ และยุทธศาสตร์
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน
โครงการ และยุทธศาสตร์

1

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) จาแนกตามหน่วยงาน

9
16

คณะครุศาสตร์

17

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

17

6401000005 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6401000001 โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู

23

6401000004 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

28

6401000006 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์

43

6401000007 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

52

6401000008 โครงการยกระดับการเรียนรูด้ ้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

70

6401000009 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
(คณะครุศาสตร์)

75

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6405000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

81

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
6402000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

87

โรงเรียนประถมสาธิต
6403000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตมัธยม

93

สารบัญ (ต่อ)
หน้ าที่
6404000004 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100
109

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6406000001 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

109

6406000002 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

114

6406000003 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

122

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6406000011 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

130

6406000012 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

134

6406000013 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

138

6406000014 โครงการรักษ์น้า รักษ์สิ่งแวดล้อม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจากวัสดุเหลือใช้

147

6406000015 โครงการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่างยั่งยืน

152

6406000016 โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจากผลิตภัณฑ์ไมยราบยักษ์และกล้วย

157

คณะวิทยาการจัดการ

162

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6407000002 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

162

6407000006 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต สร้างนักบริหารธุรกิจสู่รวั้ มหาวิทยาลัย

168

6407000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

175

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6407000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

191

สารบัญ (ต่อ)
หน้ าที่
6407000008 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะวิทยา
การจัดการ

242

6407000013 โครงการต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

254

6407000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยา
การจัดการ

262

6407000017 โครงการนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ

282

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

288

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000013 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

288

6408000014 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

292

6408000015 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

298

6408000018 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

302

6408000019 โครงการวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

315

6408000021 โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม

320

6408000022 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี

327

6408000025 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

331

6408000026 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

336

6408000027 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

341

6408000028 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

347

6408000032 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา

352

6408000037 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

358

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6408000001 โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

369

6408000002 โครงการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและครัวเรือนสู่วัสดุปลูกอินทรีย์ นวัตกรรม
เพื่อท้องถิ่น

374

สารบัญ (ต่อ)
หน้ าที่
6408000003 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่น

379

6408000004 โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านรูปแบบการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล

385

6408000005 โครงการ ARU Youth Camp 2020

394

6408000006 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรูร้ ักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของ
พลเมืองไทย

400

6408000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชน
คลองจิก

405

6408000008 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

411

6408000009 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า
พรีเมียม

417

6408000016 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสาหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร

423

6408000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

428

6408000024 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย

440

6408000029 โครงการอนาคตใหม่ ฉลาดรูแ้ ละเข้าใจการใช้สื่อและระบบดิจิทัล

449

6408000031 โครงการศูนย์การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน

454

6408000033 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

463

6408000035 โครงการพัฒนาท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

470

6408000038 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

475

6408000039 โครงการ "โรงเรียนรักวิทย์"

481

6408000042 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

487

6408000043 โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตร์ข่ายภายใต้แผนดาเนินงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

492

สานักงานอธิการบดี

497

สารบัญ (ต่อ)
หน้ าที่
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6410000001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองกลาง

497
474

รายการบุคลากรภาครัฐ
6411000005 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

501

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6411000021 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(ด้านวิทย์)

511

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6411000007 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(ด้านสังคม)

515

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6411000034 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

กองนโยบายและแผน

523
534

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6412000011 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน

534

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6412000001 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองบริการการศึกษา

538
543

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6413000008 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

543

6413000010 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

549

กองพัฒนานักศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

554

สารบัญ (ต่อ)
หน้ าที่
6414000009 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

554
558

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6415000011 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

558

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6415000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

567

6415000004 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด

574

6415000005 โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

580

6415000006 โครงการรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

585

สถาบันอยุธยาศึกษา

573

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6417000001 โครงการสนับสนุนระบบการป้องกันอัคคีภัย ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

593

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6417000006 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (สถาบันอยุธยาศึกษา)

สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

597
606

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6409000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

606
610

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6416000004 โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการความรูด้ ้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

610

6416000005 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน

614

6416000006 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จานวน 4 ผลิตภัณฑ์ 4 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง)

619

สารบัญ (ต่อ)
หน้ าที่
6416000009 โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในชุมชน

625

6416000010 โครงการ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

629

6416000012 โครงการ ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น และการสืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (สวพ.)

634

6416000019 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

639

6416000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

644

6416000021 โครงการสร้างนักวิจัยรุน่ ใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

653

1

25,607,100
5,654,240
500,000
1,950,000
1,004,240
1,000,000
1,200,000
3,470,000
-

6401000009 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์)
6402000003 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
6403000001 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมสาธิต
6404000004 สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม
6405000001 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6406000001 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6406000002 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1

รวมงบประมาณแผ่นดิน
คณะครุศาสตร์
6401000001 สนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน
6401000004 ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6401000005 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
6401000006 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์
6401000007 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
6401000008 ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ หน่วยงาน

613,000
1,920,100
5,493,700
-

10,176,800
10,026,800
2,000,000
-

ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์

2,237,860
499,800
98,700

15,259,430
2,777,700
2,477,700
300,000
-

ยุทธศาสตร์ 3

-

376,247,870
-

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท

2

6407000008 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
6407000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

6406000014 โครงการรักษ์น้า รักษ์สิ่งแวดล้อม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจากวัสดุเหลือใช้
6406000015 โครงการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่างยั่งยืน
6406000016 นวัตกรรมท้องถิ่นจากผลิตภัณฑ์ไมยราบยักษ์และกล้วย
คณะวิทยาการจัดการ
6407000002 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
6407000006 ก้าวแรกสู่บัณฑิต สร้างนักบริหารธุรกิจสู่รั้วมหาวิทยาลัย
6407000007 พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทอง

-

200,000
170,000
2,717,100
1,472,400

-

1,000,000

6406000012 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

6406000013 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2,100,000

ยุทธศาสตร์ 1

6406000003 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6406000011 ส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

โครงการ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

335,900
318,450

120,000
990,020
118,580
117,090
-

502,300

-

1,017,060
-

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

-

-

-

-

-

หน่วย : บาท

3
910,900

250,000
320,000

6408000005 ARU Youth Camp 2020
6408000006 การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของ
พลเมืองไทย

6,819,900
-

1,000,000

244,700

ยุทธศาสตร์ 1

6408000003 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่น
6408000004 โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมกับชุมชนผ่านรูปแบบการส่งเสริม
การตลาดดิจิทัล

6407000017 โครงการนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น (จากการดาเนินการของนักศึกษา)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000001 การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ผกั ตบชวา
6408000002 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและครัวเรือนสู่วัสดุปลูกอินทรีย์ นวัตกรรม
เพื่อท้องถิ่น

6407000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก
คณะวิทยาการจัดการ

6407000013 โครงการการต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

โครงการ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000
-

100,000
5,506,910
250,000
100,000

ยุทธศาสตร์ 3

-

-

-

-

280,390
-

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท

4

6408000021 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6408000022 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี

-

660,000

1,000,000

6408000009 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
สินค้าพรีเมียม

6408000013 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000014 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
6408000015 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000016 พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสาหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
6408000018 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6408000019 โครงการวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

1,000,000

30,000

ยุทธศาสตร์ 1

6408000008 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6408000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนคลองจิก

โครงการ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

57,593
337,700

150,000
21,000
162,000
200,000
313,580
95,000
-

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

-

-

-

-

-

หน่วย : บาท
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6408000037 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6408000038 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000039 โรงเรียนรักวิทย์

1,000,000
662,000

100,000
287,000
100,000

-

6408000025 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000026 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000027 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

6408000028 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6408000029 เด็กไทย อนาคตใหม่ ฉลาดรู้และเข้าใจการใช้สื่อและระบบดิจิทัล
6408000031 โครงการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน
6408000032 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
6408000033 ส่งเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสกิ ส์และดาราศาสตร์
6408000035 การพัฒนาท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

-

ยุทธศาสตร์ 1

6408000024 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์

-

-

-

-

196,646
-

429,801
420,000
2,137,300
-

56,290

480,000

ยุทธศาสตร์ 3

-

-

-

213,000
67,390
-

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท
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-

6411000034 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
6412000001 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6412000011 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน
6413000008 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

100,000
375,620
375,620
-

400,000

ยุทธศาสตร์ 1

6411000021 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(ด้านวิทย์)

6408000043 พัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตร์ข่ายภายใต้แผนดาเนินงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6409000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สานักงานอธิการบดี
6410000001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6411000005 รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
6411000007 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี (ด้านสังคมศาสตร์ )

6408000042 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

โครงการ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

3,000,000

-

3,346,940
-

ยุทธศาสตร์ 3

-

346,940
850,000

1,700,000
-

900,000

279,000
279,000
354,968,880
267,010,000
81,815,000

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท
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6416000009 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
6416000010 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

100,000
325,440

1,100,000

100,000

6416000005 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน

6416000006 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
จานวน 4 ผลิตภัณฑ์ 4 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง)

2,697,000
800,000
1,897,000
3,645,440
-

ยุทธศาสตร์ 1

6413000010 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
6414000009 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6415000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
6415000004 พัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด
6415000005 โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
6415000006 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6415000011 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6416000004 อมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร
และลิขสิทธิ์

โครงการ หน่วยงาน

-

-

-

150,000
30,000

ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์

-

-

-

346,940
400,000
-

ยุทธศาสตร์ 3

-

-

-

2,346,940
20,469,600
2,500,000
2,900,000
15,069,600
-

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท
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6416000021 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่
สถาบันอยุธยาศึกษา
6417000001 สนับสนุนระบบการป้องกันอัคคีภัย ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
6417000006 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

6416000019 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6416000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)

6416000012 โครงการ ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

โครงการ หน่วยงาน

227,800
227,800

1,200,000

820,000

ยุทธศาสตร์ 1
-

-

120,000
-

ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์

-

-

400,000
-

ยุทธศาสตร์ 3

-

-

250,000
250,000
-

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท
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73,941,900
73,941,900

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายการบุคลากรภาครัฐ

-

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

162,000
313,580

6408000015 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6408000018 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2,100,000

21,000

2,137,300

3,000,000

3,000,000

13,548,000

13,548,000

13,548,000

13,548,000

183,587,700

183,587,700

183,587,700

183,587,700

183,587,700

183,587,700

183,587,700

246,327,800

57.65

งบเงินอุดหนุน

6408000014 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

-

2,137,300

2,137,300

97,541,100

97,541,100

97,541,100

97,541,100

-

-

-

-

-

-

-

97,541,100

22.83

งบลงทุน

150,000

-

-

-

-

-

-

-

9,480,400

9,480,400

9,480,400

9,480,400

9,480,400

9,480,400

9,480,400

9,480,400

2.22

งบดาเนินงาน

ประเภทงบรายจ่ าย

6408000013 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรม : <4528> จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

73,941,900
-

6411000005 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

73,941,900

แผนงานพื้นฐาน

กองกลาง

73,941,900

73,941,900

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม : <80163> สนับสนุนการจั ดการเรียนการสอน

73,941,900

73,941,900

17.30

งบบุคลากร

รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ร้อยละของประเภทงบรายจ่ าย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน ) จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

313,580

162,000

21,000

150,000

4,237,300

5,137,300

5,137,300

111,089,100

111,089,100

111,089,100

111,089,100

267,010,000

267,010,000

267,010,000

267,010,000

267,010,000

267,010,000

267,010,000

427,291,200

100.00

รวมงบประมาณ

หน่วย : บาท
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6411000021 1) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน กองกลาง สานักงานอธิการบดี (ด้านวิทย์)

6408000037 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1,115,760

758,700

758,700

10,548,000

10,548,000

1,017,780

499,800

499,800

1,719,000

1,719,000

95,403,800

95,403,800

900,000

900,000

6406000003 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

97,980

-

-

-

-

-

6406000002 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6406000001 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6401000005 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์

กิจกรรม : <4524> จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

-

429,801

6408000028 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กองกลาง

56,290

6408000027 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

196,646

67,390

6408000026 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,137,300

213,000

6408000025 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6408000032 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา

337,700

6408000022 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี

งบเงินอุดหนุน

57,593

งบลงทุน

6408000021 โครงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม

งบดาเนินงาน
95,000

งบบุคลากร

ประเภทงบรายจ่ าย

6408000019 โครงการวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน ) จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

1,017,780

97,980

499,800

1,615,560

2,477,700

2,477,700

105,951,800

105,951,800

900,000

900,000

196,646

2,137,300

429,801

56,290

67,390

213,000

337,700

57,593

95,000

รวมงบประมาณ

หน่วย : บาท
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6411000007 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน กองกลาง สานักงานอธิการบดี (ด้านสังคม)

6409000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สานักงานคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษา

6417000001 โครงการสนับสนุนระบบการป้องกันอัคคีภัย ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา

6415000011 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6414000009 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานั กศึกษา

6413000010 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

6413000008 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

กองบริการการศึกษา

6412000011 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

279,000

279,000

250,000

250,000

15,069,600

15,069,600

2,000,000

2,000,000

850,000

850,000

-

74,736,400

74,736,400

-

-

-

346,940

346,940

346,940

346,940

346,940

346,940

7,078,600

7,078,600

318,450

554,120

6407000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

-

งบเงินอุดหนุน

117,090

-

งบลงทุน

6407000006 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต สร้างนักบริหารธุรกิจสู่รั้วมหาวิทยาลัย

-

งบดาเนินงาน

118,580

งบบุคลากร

ประเภทงบรายจ่ าย

6407000002 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน ) จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

279,000

279,000

250,000

250,000

15,069,600

15,069,600

2,346,940

2,346,940

346,940

850,000

1,196,940

346,940

346,940

81,815,000

81,815,000

318,450

117,090

118,580

554,120

รวมงบประมาณ

หน่วย : บาท
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-

6407000008 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

6407000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

335,900

1,472,400

3,153,000

120,000

6406000016 โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจากผลิตภัณฑ์ไมยราบยักษ์และกล้วย
-

170,000

6406000015 โครงการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่างยั่งยืน
-

200,000

6406000014 โครงการรักษ์น้า รักษ์สิ่งแวดล้อม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจากวัสดุเหลือใช้

คณะวิทยาการจั ดการ

502,300

1,000,000

6406000012 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

6406000013 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,100,000

6406000011 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

4,092,300

1,200,000

6405000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
-

1,000,000

6401000009 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,004,240

300,000

2,000,000

500,000

7,954,240

6401000008 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

375,620

375,620

41,165,300

41,165,300

49,192,100

งบเงินอุดหนุน

1,950,000

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน

ประเภทงบรายจ่ าย

6401000007 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

6401000006 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์

6401000004 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6401000001 โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู

คณะครุศาสตร์

6410000001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-

-

-

สานักงานอธิการบดี

-

-

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

-

-

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

-

งบดาเนินงาน

-

งบบุคลากร

แผนงานยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน ) จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

335,900

1,472,400

3,153,000

120,000

170,000

200,000

502,300

1,000,000

2,100,000

4,092,300

1,200,000

1,000,000

1,004,240

1,950,000

300,000

2,000,000

500,000

7,954,240

375,620

375,620

41,165,300

41,165,300

49,192,100

รวมงบประมาณ

หน่วย : บาท

13

-

-

480,000
100,000
420,000
287,000
100,000

6408000024 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย

6408000029 โครงการอนาคตใหม่ ฉลาดรู้และเข้าใจการใช้สื่อและระบบดิจิทัล

6408000031 โครงการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน

6408000033 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

6408000035 โครงการพัฒนาท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

662,000
400,000

6408000039 โครงการ "โรงเรียนรักวิทย์"

6408000042 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1,000,000

660,000

6408000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

6408000038 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200,000

1,000,000

6408000009 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมียม

6408000016 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสาหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร

1,000,000

30,000

6408000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนคลองจิก

6408000008 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

320,000

6408000006 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของพลเมืองไทย

100,000
910,900

6408000003 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่น
6408000004 โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านรูปแบบการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล

250,000

100,000

6408000002 โครงการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและครัวเรือนสู่วัสดุปลูกอินทรีย์ นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

6408000005 โครงการ ARU Youth Camp 2020

250,000

8,369,900

100,000

6408000001 โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6407000017 โครงการนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ
-

งบเงินอุดหนุน

1,000,000

งบลงทุน

6407000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ

งบดาเนินงาน
244,700

งบบุคลากร

ประเภทงบรายจ่ าย

6407000013 โครงการต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน ) จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

-

งบรายจ่ ายอื่น

400,000

662,000

1,000,000

100,000

287,000

420,000

100,000

480,000

660,000

200,000

1,000,000

1,000,000

30,000

320,000

250,000

100,000
910,900

100,000

250,000

8,369,900

100,000

1,000,000

244,700

รวมงบประมาณ

หน่วย : บาท
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-

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4,195,440
30,000

820,000
120,000

6416000012 โครงการ ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และ
การสืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (สวพ.)

6416000019 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1,200,000

325,440

6416000010 โครงการ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

6416000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

100,000

6416000009 โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในชุมชน

1,100,000

-

6416000006 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จานวน 4
ผลิตภัณฑ์ 4 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง)

-

100,000

-

227,800

227,800

6416000005 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
6416000004 โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

6417000006 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (สถาบันอยุธยาศึกษา)

สถาบันอยุธยาศึกษา

2,900,000

6415000006 โครงการรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

800,000

8,097,000

3,000,000
3,000,000

1,700,000
1,700,000

2,500,000
-

-

-

-

100,000

งบเงินอุดหนุน

6415000005 โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบลงทุน

1,897,000

-

-

-

-

งบดาเนินงาน

ประเภทงบรายจ่ าย

6415000004 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด

-

-

กองนโยบายและแผน (ศูนย์ภาษาฯ)
6412000001 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6415000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

-

งบบุคลากร

กองกลาง
6411000034 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

6408000043 โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตร์ข่ายภายใต้แผนดาเนินงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน ) จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

1,200,000

120,000

820,000

325,440

100,000

1,100,000

100,000

4,195,440
30,000

227,800

227,800

2,900,000

2,500,000

1,897,000

800,000

8,097,000

3,000,000
3,000,000

1,700,000
1,700,000

100,000

รวมงบประมาณ

หน่วย : บาท
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6404000004 โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตมัธยม

โรงเรียนสาธิตมัธยม

6403000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมสาธิต

โรงเรียนประถมสาธิต

6402000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

-

-

-

-

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม <27262> การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบบุคลากร

ยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

6416000021 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-

-

-

-

-

งบดาเนินงาน

-

-

-

-

-

งบลงทุน

ประเภทงบรายจ่ าย

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน ) จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

5,493,700

1,920,100
5,493,700

1,920,100

613,000

613,000

8,026,800

8,026,800

400,000

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

5,493,700

1,920,100
5,493,700

1,920,100

613,000

613,000

-

8,026,800

8,026,800

400,000

รวมงบประมาณ

หน่วย : บาท
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7) สถาบันอยุธยาศึกษา

8) สถาบันวิจัยและพัฒนา

9) สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

73,941,900
-

6) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1) กองกลาง
5.2) กองนโยบายและแผน
5.3) กองบริการการศึกษา
5.4) กองพัฒนานักศึกษา

73,941,900

-

4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5) สานักงานอธิการบดี

-

-

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) คณะวิทยาการจัดการ

-

-

1) คณะครุศาสตร์

1.1) สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
1.2) โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
1.3) โรงเรียนประถมสาธิต
1.4) โรงเรียนสาธิตมัธยม

-

73,941,900

งบบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หน่ วยงาน

-

-

-

-

9,480,400
-

9,480,400

-

-

-

-

-

-

9,480,400

งบดาเนินงาน

279,000

-

250,000

15,069,600

74,736,400
850,000
2,000,000

77,586,400

2,137,300

-

499,800

1,719,000
-

1,719,000

-

97,541,100

งบลงทุน

ประเภทงบรายจ่าย

-

4,195,440

227,800

8,097,000

193,266,300
3,346,940
346,940
346,940

197,307,120

10,469,900

3,707,120

5,208,060

8,712,940
613,000
1,920,100
5,493,700

16,739,740

375,620

246,327,800

งบเงินอุดหนุ น

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น

279,000

4,195,440

477,800

23,166,600

351,425,000
3,346,940
1,196,940
2,346,940

358,315,820

12,607,200

3,707,120

5,707,860

10,431,940
613,000
1,920,100
5,493,700

18,458,740

375,620

427,291,200

รวมงบประมาณ

0.07

0.98

0.11

5.42

82.24
0.78
0.28
0.55

83.86

2.95

0.87

1.34

2.44
0.14
0.45
1.29

4.32

0.09

100

ร้อยละ

หน่วย : บาท

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร รหัสโครงการ 6401000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
คณะครุศาสตรจึงมีความจำเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ
และมี ค า ใช ส อยต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน งานวิ จั ย งานบริก ารวิช าการ ทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒ นธรรมและงานอื่น ๆ ให สามารถดำเนิน งานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร ดำเนิน การจั ด
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู
(KM) เพื่อพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ โครงการประเมินไขวระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความ
พรอมสูการประกันคุณภาพ โครงการถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะ
ครุศาสตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขอมูลในระบบ Che QA Online โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร โครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ พัฒนาฐานความรูภายในหนวยงาน และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการดานงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรใหมีประสิทธิภาพและเปนที่
ยอมรับของสังคม
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได
อยางครบถวน
2) เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจากการใช
อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
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4) เพื่อใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมีคุณภาพสูงขึ้น
5) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได
อยางครบถวน
6) เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7) เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่และเสริมสรางเครือขาย เพื่อการจัดการความรู KM ในการพัฒนาและ
ถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ เตรียมความพรอมการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ เพื่อถายทอดและปฏิบตั ิการจัดการขอมูล Che QA Online และการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
5. กลุมเปาหมาย
1.นักศึกษาคณะครุศาสตร คณาจารย และเจาหนาที่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามารับบริการคณะครุ
ศาสตรบุคลากรทางการศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาหรือกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
2) จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ
3) จัดกิจกรรมเสริสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา
4) ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,477,700.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
2. จำนวนจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑสำหรับสนุนใหบริการ
3. ผูเขารวมกิจกรรม
4. จำนวน 10 สาขาไดรับการพัฒนาดานประกันคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ผูที่ไดรับการพัฒนามีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
3. ผูเขารวมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ประกันคุณภาพทั้ง 10 สาขา ตองผานรอยละ 100
เชิงเวลา
1. กิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. ผลการใชจายงบประมาณ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ
คน
สาขา

50
85
250
10

รอยยะ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

10
85
80
100

รอยละ

90

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูส ำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาบุคลากรภายใน-ภายนอก มีความพึงพอใจทางดานการบริหารจัดการ
ผลลัพธ (Outcome)
1) เกณฑประกันคุณภาพผานตามเกณฑ
2) การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102102010342

102102010242

102102010142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาบุคลากรคณะ
ครุศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการ
พัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับนักศึกษา
ครู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : 1.คาเบี้ยเลี้ยง/
คาพาหนะ/คาลงทะเบียน/คา
บำรุงรถ/คาทางดวน/คาเชารถ
ฯลฯ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000
บาท

400,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวัสดุ
94160 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94160 บาท

94,160.00

0.00

40,000.00

54,160.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : 1.ชุดไทยธรรม
จำนวน 10 ชุดx3 ครั้งx 400
บาท รวมเปนเงิน 12000 บาท
2.เสื่อ จำนวน 10 ผื่นๆละ
1390 บาท รวมเปนเงิน 13900
บาท
3.ผาตวน จำนวน 3 มวนๆ ละ
1963 บาท รวมเปนเงิน 5890
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31790 บาท

31,790.00

0.00

21,900.00

9,890.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
150,000.00

102102010732

102102010632

102102010532

102102010442

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษา (คณะครุศาสตร)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. งานซอมแซมผนังและ
ทาสีภายนอกศูนยการศึกษา
พิเศษ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256331/03/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. พื้นลานจอดรถและราง
ระบายน้ำอาคารศูนย
การศึกษาพิเศษ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256331/03/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ปรับปรุงอาคาร 6 คณะ
ครุศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256331/03/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาตอบแทน
จำนวนเงิน 64800 บาท
2.คาใชสอย จำนวนเงิน
116870 บาท
3.คาวัสดุ จำนวนเงิน 51080
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 232750
บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : งานซอมแซม
ผนังและทาสีภายนอกศูนย
การศึกษาพิเศษ จำนวนเงิน
625400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 625400
บาท

232,750.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
65,000.00

625,400.00

0.00

625,400.00

0.00

0.00

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : พื้นลานจอดรถ
และรางระบายน้ำอาคารศูนย
การศึกษาพิเศษ จำนวนเงิน
94600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94600 บาท

94,600.00

0.00

94,600.00

0.00

0.00

999,000.00

0.00

999,000.00

0.00

0.00

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ปรับปรุง
อาคาร 6 คณะครุศาสตร
จำนวนเงิน 999000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 999000
บาท

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
18,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
79,220.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
70,530.00

รวม 2,477,700.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรที่ไดรับความรูทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเปนตอการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ
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ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรมยอย

2. จัดซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนา

3. การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับนักศึกษาครู

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา (คณะครุศาสตร)

5. งานซอมแซมผนังและทาสีภายนอก
ศูนยการศึกษาพิเศษ

6. พื้นลานจอดรถและรางระบายน้ำ
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ

7. ปรับปรุงอาคาร 6 คณะครุศาสตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่
ไดรับการพัฒนามีผลการประเมิน
การปฏิบัตงานในระดับดีมาก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมซื้อวัสดุสำหรับการ
สนับสนุนการใหบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจการรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรฒ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน 10
สาขาวิชาไดรับการพัฒนาดาน
ประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
สาขาวิชาจำนวน10สาขาวิชาตอง
ผานเกณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ
ซอมแซมผนังและทาสีนอกศูนย
การศึกษาพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมทำลานจอดรถและราง
ระบายน้ำ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมปรับปรุงอาคาร6
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

10.00

10.00

10.00

10.00

กิจกรรม

0.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

125.00

125.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

งาน
กิจกรรม

0.00
0.00

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสีย่ ง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล

22

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาครูขาดแคลน
รหัสโครงการ 6401000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 201 จำนวนสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม
สาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไมนอยกวา (5 เรื่อง / 10 ตอน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจสำคัญ ของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป น
เปาหมายสำคัญของการจัดการศึกษา นโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียน ไดรับการ
สงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เปนการยกระดับคุณภาพผูเรียน
ใหเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จใหสถานศึกษายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
ดังนั้น คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มี
ภารกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลที่เปน
รูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงเปนโครงการที่มุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา
ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาให กับ โรงเรีย นที่ เป ดสอนระดับ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐานตอไป ดังนั้ น คณะครุศาสตร จึงได
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ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กใหกับ โรงเรียนเครือขายในพื้นที่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุงหวังวาคณะครุศาสตร จะเปนแหลงผลิตและพัฒนา
ครู และบุคลกรทางการศึกษา และเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตลอดไป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอน
2) เพื่อสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การขออนุมัติโครงการดำเนินงานโครงการ
2) การวางแผนการดำเนินงานโครงการ
3) การประสานงานติดตอสถานที่ และกลุมเปาหมาย
4) การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กของกลุมสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) การสรุปกิจกรรม จัดทำรูปเลมรายงาน และเผยแพรขอมูลผานชองทางเครือขายออนไลน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. รอยละผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 4
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณในการพัฒนาสื่อวีดิทัศนตอชิ้น
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

10

รอยละ

5

รอยละ

100

บาท

50,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
วีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10 รายการ
ผลกระทบ (Impact)
โรงเรียนขนาดเล็กมีวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครู
ผลลัพธ (Outcome)
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นหลังจากไดรับการสนับสนุนวีดีทัศนประกอบการเรียน
การสอน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. การผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนสำหรับโรงเรียนขนาด
เล็กของกลุมสาระตาม
หลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. คาใช
-คาตอบแทนผูจัดหารวบรวม
ขอมูลขาวสาร สารคดี และ
วิชาการ จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน*
5,000 บาท = 50,000 บาท
-คาเขียนบทโทรทัศนบทวีดิทัศน
จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 6,000
บาท = 60,000 บาท
-คาตอบแทนผูกำกับความถูกตอง
ของเนื้อหารายการ จำนวน 5
เรื่อง* 2 วัน* 4,000 บาท =
40,000 บาท
-คาพิธีกร, ผูดำเนินรายการ,
วิทยากร, หรือผูแสดงนำ ไมเกิน
30 นาที จำนวน 5 เรื่อง* 2 คน*
6,000 บาท = 60,000 บาท
-คาตอบแทนชางภาพโทรทัศน
จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 2,000
บาท = 20,000 บาท
-คาตอบแทนผูชวยชางภาพ
โทรทัศน จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน*
1,000 บาท = 10,000 บาท
-คาตอบแทนผูควบคุมเสียง
จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 1,000
บาท = 10,000 บาท

500,000.00

103105010142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256330/06/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
500,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

-คาตอบแทนผูควบคุมแสง
จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 1,000
บาท = 10,000 บาท
-คาผลิตคอมพิวเตอรกราฟก
จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 6,000
บาท = 60,000 บาท
-คาผลิตคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น
จำนวน 5 เรื่อง* 2 วัน* 6,000
บาท = 60,000 บาท
-คาตัดตอวิดีทัศน จำนวน 5
เรื่อง* 2 วัน* 6,000 บาท =
60,000 บาท
2. คาวัสดุ 60,000 บาท
-กระดาษ
-หมึกเลเซอร
-Handy Drive
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

รวม 500,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ของกลุมสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิ
ทัศนเพื่อสนับสนุนการสอนสำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กของกลุมสาระ
ตามหลักสูตรของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่
ผานมา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รายการ

0.00

0.00

10.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

5.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการยกระดับการผลิตครูการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รหัสโครงการ 6401000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเปน
มืออาชีพ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 201 รอยละของบัณฑิตครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู (รอยละ 90), OKRs 202 จำนวน
บัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), OKRs 203 จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 22
ระบุ ใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรีย นทุ กคนมีความสามารถเรีย นรูและพั ฒ นาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพและมาตรา23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสำคั ญ ทั้ งความรู คุ ณ ธรรม กระบวนการเรีย นรูแ ละบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต ล ะระดั บ
การศึกษา การศึกษาเป นความจำเปนสำหรับทุกคน และทุกคนตองมีสวนรวมผลักดันสงเสริมสนับสนุนให
ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทย
ไมสามารถปรับตัวไดทันจึงตองเรงรัดปฏิรูปการศึกษา (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา 2545:1-2) คุณภาพทางการ
ศึ กษาของผู เรี ย นขึ้ น อยู กับ คุ ณ ภาพของครู เป น สำคั ญ ที่ ตอ งพั ฒ นาครูและวางแผนพั ฒ นาครูและบุ ค ลากร
ทางการศึ กษาอย า งเป น ระบบเพื่ อให ครู และบุ คลากรทางการศึก ษามีส มรรถนะของความเปน ครู ทั้ งดาน
ความรู (Knowledge) ทั ก ษะ(skill) และคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล(Attributes)ที่ ซ อ นอยู อั น ได แ ก ค า นิ ย ม
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอื่น และกลุมพฤติกรรมที่ถูกนำมาใชจะตองมีความสัมพันธ
สอดคล อ งกั บ ภาระงานที่ ป ฏิ บั ติ ในตำแหน ง นั้ น ๆ(อนั น ต นามทองต น 2554:66-67) คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จึงจัดทำโครงการเพื่อ
การผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา บริการวิชาการ ใหเปนไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อนักศึกษาครูใหมีความรูความเขาใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อพัฒนานักศึกษครูใหมีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0
3) เพื่อเสริมสรางยกระดับสถานศึกษาในพื้นที่ใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ
5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1 – 5 จำนวน 10 สาขาวิชา
2) ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศในโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 91 โรงเรียน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู
2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) การศึกษาดูงานเพื่อนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พืน้ ที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท1ี่ -5ไดรับการพัฒนา
2. โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบัณฑิตครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู
2. จำนวนบัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
3. รอยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน1ป
เชิงเวลา
1. รอยละการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 1
2. รอยละการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 2
3. รอยละการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 3
4. รอยละการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณในการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูตอคน
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สาขาวิชา
รอยละ
หลักสูตร

10
100
11

รอยละ
คน
รอยละ

85
50
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

28
45
43
24

บาท

2,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่1-5ไดรับการพัฒนา 10 สาขาวิชา
2) โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
ผลกระทบ (Impact)
รอยละของบัณฑิตครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู รอยละ 90 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน1ป
รอยละ85
ผลลัพธ (Outcome)
1) ผลิตครูที่มีสมรรถนะ เปนไปตามความตองการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร และกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ยอมรับดวย
School Integrated Learning และสอดคลองกับความตองการประเทศ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103111010342

103111010242

103111010142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. เตรียมความพรอมสูการเปน
ครูมืออาชีพ

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
คาตอบแทนวิทยากร 111,600
บาท
คาใชสอย 159,200 บาท
คาวัสดุ 82,180 บาท
คาวัสดุอุปกรณในการตกแตง
สถานที่และซุมแสดงความยินดี
คาจางทำบายศรีสำหรับประกอบ
พิธี
คาวัสดุของที่ระลึก (ถุงผา)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 352980 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 151200 บาท
คาใชสอย 207220 บาท
คาของที่ระลึกแกพี่บัณฑิต
คาซุมแสดงความยินดี
คาวัสดุ 88600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 447020 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 7460 บาท
คาวัสดุ 5340 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. ทักษะการเรียนรูสำหรับ
นักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. พัฒนาทักษะ MQและ SQ
เพื่อกาวสูโลกการเรียนรูใน
ศตวรรษที่21
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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แผนการปฏิบตั งิ าน

352,980.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
143,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
209,880.00

447,020.00

157,200.00

128,300.00

161,520.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

103111010842

103111010742

103111010642

103111010542

103111010442

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อ
นวัตกรรมสรางสรรคพัฒนาเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. เสริมสรางประสบการณเพื่อ
การเรียนรูสำหรับครูการศึกษา
พิเศษ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
วัดและประเมินการเรียนรู
ออนไลนในยุค 4.0 สำหรับ
นักศึกษาครูคณิตศาสตร”
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบ
ผสมผสาน (Blended
Learning) ของนักศึกษาครูใน
ยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
สรางเครือขายและสานสัมพันธ
ทางดานคณิตศาสตรศึกษา
สำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 7720 บาท
คาวัสดุ 5080 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
20,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท
คาใชสอย 13400 บาท
คาวัสดุ 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 3844 บาท
คาวัสดุ 8956 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 3596 บาท
คาวัสดุ 9204 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท
คาใชสอย 16400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103111011342

103111011242

103111011142

103111011042

103111010942

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดเชิงคำนวณ และทักษะการ
จัดการ เรียนรูวิชาวิทยาการ
คำนวณ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. ตอยอดจินตนาการสูผลงาน
ออกแบบสื่อการสอนอยาง
สรางสรรค
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. เสริมสรางความรูใน
หนวยงานทางการศึกษาที่ใช
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
12. เสริมสรางความรูใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
เลนกับการพัฒนาทักษะสมอง
ของเด็กปฐมวัย”
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 5456 บาท
คาวัสดุ 7344 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 4712 บาท
คาวัสดุ 8088 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย 15150
บาท
คาวัสดุ 4850 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย 8486
บาท
คาวัสดุ 3014 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 11500 บาท

11,500.00

0.00

0.00

11,500.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท
คาใชสอย 2860 บาท
คาวัสดุ 4240 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12500 บาท

12,500.00

12,500.00

0.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103111011842

103111011742

103111011642

103111011542

103111011442

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

14. ศึกษาดูงานนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประยุกตใชสื่อนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู เพื่อเตรียม
ความพรอมสูการเปนครู
ประถมศึกษามืออาชีพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
16. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาทักษะงานหัตถกรรม
สำหรับครูประถมศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
17. การพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนรูของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมสูการเปนครู
มืออาชีพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
18. พัฒนาทักษะการเปนผู
ตัดสินและผูฝกสอนกีฬา
วอลเลยบอลในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย 8176
บาท
คาวัสดุ 3324 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11500 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

11,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
11,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 12000 บาท
คาใชสอย 3968 บาท
คาวัสดุ 4032 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 3720 บาท
คาวัสดุ 9080 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท
คาใชสอย 15280 บาท
คาวัสดุ 1120 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 3720 บาท
คาวัสดุ 9080 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00
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103111012442

103111012342

103111012242

103111012142

103111012042

103111011942

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
19. อนุรักษและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมกีฬามวยไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
20. การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมสูการเปนครู
พลศึกษามืออาชีพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
21. การสรางสื่อเพื่อนำเสนอ
สำหรับการเรียนการสอน
ภาษาไทยโดยใชโปรแกรม
Canva
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
22. การเสริมสรางบุคลิกภาพ
และการสื่อสารสำหรับครู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
23. การศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสรางแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาและวรรณคดีไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
24. การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเรื่อง ELT in
Multimedia Technology
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 12000 บาท
คาใชสอย 6600 บาท
คาวัสดุ 1400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท
คาใชสอย 14186 บาท
คาวัสดุ 414 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 2356 บาท
คาวัสดุ 10444 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 420 บาท
คาวัสดุ 12380 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 12000 บาท
คาใชสอย 7200 บาท
คาวัสดุ 800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด :
คาใชสอย 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

35

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103111012942

103111012842

103111012742

103111012642

103111012542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
25. “การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 เพื่อ
สงเสริมทักษะ สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21”
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
26. “การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 3 เพื่อ
สงเสริม สมรรถนะของนักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21”
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
27. พัฒนาภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหสำหรับนักศึกษาครุ
ศาสตรเพื่อการเตรียมสอบ
บรรจุขาราชการครู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
28. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางและการใชสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
29. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 8680 บาท
คาวัสดุ 4120 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท
คาใชสอย 5208 บาท
คาวัสดุ 9392 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 162000 บาท
คาใชสอย 90990 บาท
คาวัสดุ 47010 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท

300,000.00

0.00

150,260.00

132,470.00

17,270.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 12000 บาท
คาใชสอย 4340 บาท
คาวัสดุ 3660 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 12000 บาท
คาใชสอย 3472 บาท
คาวัสดุ 4528 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103111013442

103111013342

103111013242

103111013142

103111013042

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
30. การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใชแหลง
เรียนรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สังคมและสิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
31. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
สงเสริมภาวะผูนำทางการศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
32. นักศึกษาครู เพื่อการเรียนรู
และการอยูรวมกันในสังคมแหง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาแบบบูรณาการ
ใหสอดคลองกับการศึกษายุค
4.0 และยุทธศาสตรชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
33. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเปนครูสูความ
เปนครูมือ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
34. งานครุวิชาการครัง้ ที่8
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 1800 บาท
คาใชสอย 18200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
20,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 1860 บาท
คาวัสดุ 10940 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 10800 บาท
คาวัสดุ 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท
คาใชสอย 1798 บาท
คาวัสดุ 12802 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท
คาใชสอย 135000 บาท
คาวัสดุ 44200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190000 บาท

190,000.00

0.00

190,000.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103111013642

103111013542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
35. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
36. การพัฒนาเครือขายฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 19800 บาท
คาใชสอย 25960 บาท
คาวัสดุ 18740 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64500 บาท

64,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 9000 บาท
คาใชสอย 24000 บาท
คาวัสดุ 37000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท

70,000.00

0.00

รวม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
18,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
46,500.00

0.00

0.00

70,000.00

2,000,000

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เตรียมความพรอมสูการเปนครูมือ
อาชีพ

2. ทักษะการเรียนรูสำหรับนักศึกษาครู
ในศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาทักษะ MQและ SQ เพื่อกาวสู
โลกการเรียนรูในศตวรรษที2่ 1

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อ
นวัตกรรมสรางสรรคพัฒนาเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ

5. เสริมสรางประสบการณเพื่อการ
เรียนรูสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและ
ประเมินการเรียนรูออนไลนในยุค 4.0

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษานำ
ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
สามารถนำความรูไปประยุกตใชได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
คณะครุศาสตรไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ ไป
ประยุกตใชได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำทักษะ
MQและ SQ เพื่อกาวสูโลกการเรียนรู
ในศตวรรษที่21ไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
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ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

550.00

0.00

800.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

80.00

คน

570.00

400.00

610.00

0.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

คน

0.00

28.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

24.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

10.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

31.00

0.00

0.00

กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

50.00

0.00

0.00

คน

0.00

27.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

26.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

50.00

0.00

0.00

คน

0.00

44.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

38.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

35.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

33.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

28.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

32.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

สำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร”

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบผสมผสาน (Blended
Learning) ของนักศึกษาครูในยุคแหง
การเปลี่ยนแปลง

8. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อสราง
เครือขายและสานสัมพันธทางดานคณิต
ศาสตรศึกษาสำหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณ และ
ทักษะการจัดการ เรียนรูวิชาวิทยาการ
คำนวณ

10. ตอยอดจินตนาการสูผลงาน
ออกแบบสื่อการสอนอยางสรางสรรค

11. เสริมสรางความรูในหนวยงานทาง
การศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน

12. เสริมสรางความรูในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลนกับ
การพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย”

14. ศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประยุกตใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน
ครูประถมศึกษามืออาชีพ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

39

กิจกรรมยอย

16. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมสำหรับครู
ประถมศึกษา

17. การพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสู
การเปนครูมืออาชีพ

18. พัฒนาทักษะการเปนผูตัดสินและผู
ฝกสอนกีฬาวอลเลยบอลในศตวรรษที่
21

19. อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
กีฬามวยไทย

20. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
สูการเปนครูพลศึกษามืออาชีพ

21. การสรางสื่อเพื่อนำเสนอสำหรับการ
เรียนการสอนภาษาไทยโดยใชโปรแกรม
Canva

22. การเสริมสรางบุคลิกภาพและการ
สื่อสารสำหรับครู

23. การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาและวรรณคดี
ไทย

24. การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเรื่อง ELT in Multimedia
Technology

25. “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2
เพื่อสงเสริมทักษะ สมรรถนะในศตวรรษ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

22.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

23.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

33.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

31.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

29.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

50.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

34.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

28.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

750.00

750.00

750.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
หลังจากการอบรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

20.00

20.00

20.00

คน

0.00

0.00

31.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

คน

0.00

26.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

70.00

0.00

0.00

คน

24.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษากลา
แสดงออกในสถานที่ตางๆ ตาม
ลักษณะของผูนำที่ดี
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

70.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

29.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

รอยละ

0.00

70.00

0.00

0.00

ที่ 21”

26. “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปที่ 3
เพื่อสงเสริม สมรรถนะของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21”

27. พัฒนาภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหสำหรับ
นักศึกษาครุศาสตรเพื่อการเตรียมสอบ
บรรจุขาราชการครู

28. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางและ
การใชสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร

29. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล 4.0

30. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 โดยใช
แหลงเรียนรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สังคมและสิ่งแวดลอม

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สงเสริม
ภาวะผูนำทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

32. นักศึกษาครู เพื่อการเรียนรูและการ
อยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาแบบบูรณาการ ให
สอดคลองกับการศึกษายุค 4.0 และ
ยุทธศาสตรชาติ

33. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลิกภาพและคุณลักษณะความเปนครูสู
ความเปนครูมือ
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34. งานครุวิชาการครั้งที8่

35. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู

36. การพัฒนาเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมสามารถนำความรูที่ไดไป
ประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร
ที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานผลการเรียนรู
ผานเกณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

500.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

11.00

11.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

0.00

คน

0.00

200.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร
รหัสโครงการ 6401000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู
สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ X ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มีภาระกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลที่
เปน รูป ธรรมในการพัฒ นาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานให เกิดการพัฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภ าพและใหความสำคัญกับ การสงเสริมการเรียนรูภู มิปญ ญาท องถิ่น การ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงเปนโครงการที่มุงเนนนำนวัตกรรมทาง
การศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไป
ชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ภายใตแผนงาน
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผนดิน)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ไดแกโครงการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการ งานวิจัย ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบรการวิชาการ งานวิจัย ในมิติดานสิ่งแวดลอม ดานตามศาสตรพระราชา และน
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
4.2 เพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ
4.3 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการที่สามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปน
รูปธรรมในการจัดการ
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5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3) เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหบูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
6.2 จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการพัฒนาทองถิ่น
6.3 บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
6.4 ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
6.4.1 ขั้นเตรียมการ : วางแผนการดำเนินงาน (Plan)
(1) ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
(2) ประชุมผูเกี่ยวของ
(3) วางแผนกิจกรรมในโครงการ
6.4.2 ขั้นดำเนินการ : ลงมือปฏิบัติ (Do)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการเพื่อทำแฟมสะสมผลงาน
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียนโครงงานอาชีพภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
กิจกรรมที่ 4 การใหความรูผูปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาการเรียนรูวิทยาการคำนวณโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมที่ 6 การสงเสริมความพอเพียงตามศาสตรพระราชา
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใชฐานการเรียนรู
กิจกรรมที่ 8 สะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร
กิจกรรมที่ 9 การสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
กิจกรรมที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหสถิติสำหรับงานวิจัยสาขาวิชา
คณิตศาสตรโดยใชสื่อเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

85

เชิงปริมาณ
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และเด็กไดรับการพัฒนาความรูทักษะ
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการที่สามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการจัดการ
เรียนการสอน
เชิงเวลา
1. กิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. ผลการใชจายงบประมาณ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
ผลกระทบ (Impact)
บุคลากรมีความพึงพอใจทางดานการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcome)
1.เกณฑประกันคุณภาพผานตามเกณฑ
2.การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107010142

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพสำหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
1. คาวิทยากร 14,400 บาท
-คาวิทยากร 4 คน* 600 บาท* 6
ชม. = 14,400 บาท
2. คาใชสอย 7,200 บาท
- คาอาหารกลางวัน 60 คน*50บาท
= 3000 บาท
- คาอาหารวาง 60 คน *35 บาท *
2 มื้อ = 4,200
3. คาวัสดุ 8,400 บาท
คาถาย 4,000 บาท
คาวัสดุ 4,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จำนวนเงิน
30,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103107010242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

2. คายพัฒนาทักษะการ
เขียนเชิงวิชาการเพื่อการ
ทำแฟมสะสมผลงาน
ภาษาอังกฤษ

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
1. คาวิทยากร 3คน*600*6ชม.
10,800 บาท
2. คาใชสอย 9,900 บาท
คาอาหารกลางวัน 70*50คน*1มื้อ =
3,500 บาท
คาอาหารวาง 70*35คน*2มื้อ =
4,900 บาท
3. คาใชสอยน้ำมัน+คาเสื่อมรถ
1,500 บาท
4 คาวัสดุ 9,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวิทยากร 7,200 บาท
1 คน*600 บาท*6 ชม.*2 วัน =
7,200 บาท
2. คาใชสอย 14,880 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 62
คน* 35 บาท* 4 มื้อ = 8,680 บาท
- คาอาหารกลางวัน 62 คน* 50
บาท*2 มื้อ* = 6,200 บาท
3. คาวัสดุ 7,920 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวิทยากร 14,400 บาท
- คาวิทยากร 2 คน* 600 บาท* 12
ชม. = 14,400 บาท
2. คาใชสอย 14,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 60 คน* 50
บาท* 2 มื้อ* = 6,000 บาท
- คาอาหารวาง 60 คน* 35 บาท* 4
มื้อ* = 8,400 บาท
3. คาวัสดุ 1,200 บาท
- คาวัสดุ 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนปาโมขวิทยา
ภูมิ อ.ปาโมก จ.อางทอง

103107010342

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ถอดบทเรียน
โครงงานอาชีพภูมิปญญา
ทองถิ่นสูการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103107010442

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การใหความรู
ผูปกครองเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย"
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00
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103107010542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

5. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนรูวิทยาการคำนวณ
โดยใชกิจกรรมเกม
การศึกษา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
1. คาวิทยากร 10,800 บาท
- คาวิทยากร 3 คน* 600 บาท* 6
ชม. = 10,800 บาท
2. คาใชสอย 12,100 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 80
คน* 35 บาท* 2 มื้อ = 5,600 บาท
- คาอาหารกลางวัน 80 คน* 50
บาท* 1 มื้อ* = 4,000 บาท
คาเชารถ 2,500 บาท
3. คาวัสดุ 7,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวิทยากร 10,800 บาท
2. คาใชสอย 10,900 บาท
3. คาวัสดุ 8,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด
1. คาวิทยากร 7,200 บาท
-คาวิทยากร 1 คน* 600 บาท* 12
ชม. = 7,200 บาท
2. คาใชสอย 10,400 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน*
35 บาท* 4 มื้อ = 4,200 บาท
-คาอาหารกลางวัน 30 คน* 60
บาท* 2 มื้อ* = 3,000 บาท
- คาเชาเหมารถ2วัน 3,200 บาท
3. คาวัสดุ 12,400 บาท
- คาถายเอกสาร 1,000 บาท
- คาวัสดุ 11,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 30,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103107010742

103107010642

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. คายสงเสริมความ
พอเพียงตามศาสตร
พระราชา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. คายพัฒนาทักษะ
วรรณคดีไทยโดยใชฐาน
การเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107010842

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สะเต็มศึกษา เพื่อ
การพัฒนาการคิดเชิง
วิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103107010942

9. การประเมินเด็กที่มี
ความตองการพิเศษใน
ชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103107011042

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะหสถิติ
สำหรับงานวิจัยสาขาวิชา
คณิตศาสตรโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวิทยากร 7,200 บาท
-คาวิทยากร 2 คน * 600 บาท * 6
ชม. = 7,200 บาท
2. คาใชสอย 12,820 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 86 คน*
35 บาท* 2 มื้อ = 6,020 บาท
-คาอาหารกลางวัน 86 คน* 50
บาท* 1 มื้อ* = 4,300 บาท
- คาเชาเหมารถ 2500 บาท
3. คาวัสดุ 6,540 บาท
- คาถายเอกสาร 3440 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
1. คาวิทยากร 16,800 บาท
-คาวิทยากร 4 คน * 600 บาท * 7
ชม. = 16,800 บาท
2. คาใชสอย 7,320 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 61 คน*
35 บาท* 2 มื้อ = 4,270 บาท
-คาอาหารกลางวัน 61 คน* 50
บาท* 1 มื้อ* = 3,050 บาท
3. คาวัสดุ 5,880 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
1. คาวิทยากร 14,400 บาท
-คาวิทยากร 2 คน* 600 บาท* 12
ชม. = 14,400 บาท
2. คาใชสอย 10,200 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน*
35 บาท* 4 มื้อ = 4,200 บาท
-คาอาหารกลางวัน 30 คน* 100
บาท* 2 มื้อ* = 6,000 บาท
3. คาวัสดุ 5,400 บาท
-คาวัสดุ 2,000
-คาถายเอกสาร 3,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 300,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรทาง
การศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

2. คายพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ
เพื่อการทำแฟมสะสมผลงาน
ภาษาอังกฤษ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอด
บทเรียนโครงงานอาชีพภูมิปญญาทองถิ่น
สูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให
ความรูผูปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย"

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาการเรียนรูวิทยาการคำนวณโดยใช
กิจกรรมเกมการศึกษา

6. คายสงเสริมความพอเพียงตามศาสตร
พระราชา

7. คายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช
ฐานการเรียนรู

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็ม
ศึกษา เพื่อการพัฒนาการคิดเชิง
วิทยาศาสตร

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

10.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

10.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

10.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

10.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

10.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
สามารถนำไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
จำนวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

10.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

10.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

10.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
9. การประเมินเด็กที่มีความตองการ
พิเศษในชุมชน

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิเคราะหสถิติสำหรับงานวิจัยสาขาวิชา
คณิตศาสตรโดยใชสื่อเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ สามารถ
นำไปใชประโยชนได

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

10.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

10.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในทองถิ่นตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ 6401000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ : พัฒนาทองถิ่น (20 โรงเรียน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ทำหนาที่เปนพี่
เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถิ่นเพื่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในทองถิ่น จึงมีการผลักดัน สงเสริม และ
สนับสนุนใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดการ
พั ฒ นารูป แบบการจัด การเรียนการสอนที่ มีป ระสิทธิ ภาพและให ความสำคั ญ กับ การส งเสริมการเรียนรูภู มิ
ปญ ญาท องถิ่น การดำเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาและการพั ฒ นาทองถิ่น ภายใตโครงการ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จึงเปนโครงการที่มุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรูความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนที่
เปดสอนระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยเน นการพัฒ นาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่มุงแกปญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอานออกเขียนได การ
ยกระดับความรูภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสูหองเรียน เปนตน
รวมทั้งการพั ฒ นาผูเรียนใหเกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเปนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 โดยใชรูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย อาทิเชน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู รูปแบบการจัดการเรียน การสอนสะเต็มในสถานศึกษา การ
เรี ย นรู แ บบ Problem-Based Learning (PBL) การจั ด การเรี ย นรู แ บบชุ ม ชนการเรี ย นรู (Professional
Learning Communities : PLC) เป น ต น เพื่ อใหผูเรีย นเกิดองคความรูเกี่ยวกับ โลก (Global Awareness)
ความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business
and Entrepreneurial Literacy) ความรู ด า นการเป น พลเมื อ งที่ ดี (Civic Literacy) ความรู ด า นสุ ข ภาพ
(Health Literacy) และความรูดา นสิ่ งแวดลอม (Environmental Literacy) ซึ่ งสงผลให ผูเรีย นเติบ โตเป น
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พลเมื องคุณ ภาพและเป น กำลั งสำคั ญ ในการพัฒ นาประเทศได ตอไป คณะครุศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในพื้นที่บริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอางทอง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา
2) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษาครู
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และ
จังหวัดใกลเคียง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษา ครู
2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่
5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,950,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
2. จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร
3. จำนวนนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ)
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนา
3. รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่นที่คณะครุศาสตรรบั ผิดชอบ
เชิงเวลา
1. ผลการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 1
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
คน

500
200
1,000

คน
รอยละ
รอยละ

50
50
100

รอยละ

6

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ
รอยละ

37
50
6

บาท

1,300

2. ผลการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 2
3. ผลการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 3
4. ผลการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตอคน

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจำนวน 500 คน จำนวนนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร 200 คน และจำนวนนักเรียน 1000 คน
ผลกระทบ (Impact)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 50
2) จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ผลลัพธ (Outcome)
1) ผลิตครูที่มีสมรรถนะ เปนไปตามความตองการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2) พัฒนาสมรรถนะครูประจำการในพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105020142

1. การชวยเหลือเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรูใน
สถานศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105020242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง นันทนาการและ
กิจกรรมเสริมสรางเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 39600 บาท
คาใชสอย 22100 บาท
คาวัสดุ13300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 11100 บาท
คาวัสดุ 4500 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
43,900.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
20,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
11,000.00

0.00

30,000.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105020342
103105020442
103105020542

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท
คาใชสอย 22400 บาท
คาวัสดุ 16800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC): การ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่
เนนการคิดวิเคราะหและ
การแกปญหาในชั้นเรียน
คณิตศาสตร

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท
คาใชสอย 7200 บาท
คาวัสดุ 39000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 7200 บาท
คาวัสดุ 8400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท
คาใชสอย 24000 บาท
คาวัสดุ 4400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

3. คายปลูกจิตสำนึกความ
เปนครูการศึกษาพิเศษ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดคายคณิตศาสตร
เพื่อพัฒนาทักษะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

103105020642

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105020742

7. คายนักคิดประดิษฐ
เครื่องบินจำลองประเภท
รอนนาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105020842

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. การพัฒนาทักษะการ
ผลิตสื่อสมัยใหมเพือ่ การ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. การออกแบบคลิปวีดีโอ
เพื่อการจัดการเรียนรูใน
ยุคดิจิทัล

103105020942

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 17400 บาท
คาใชสอย 9940 บาท
คาวัสดุ 22660 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท
คาใชสอย 15400 บาท
คาวัสดุ 38000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

0.00

65,000.00

10,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รุน 1 / รุน 2
(รุนละ 45,000)
คาตอบแทน 19,200 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 2คน*15
ชั่วโมง*600บาท=18,000บาท
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 3
คน*400บาท = 1,200 บาท
คาใชสอย 19,750 บาท
- คาอาหาร 30คน*3มื้อ*50
บาท=4,500บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30คน*6มื้อ*35บาท=6,300
บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรม 30เลม*50บาท = 1,500
บาท
- คาจางทำเกียรติบัตร 30แผน*
15บาท = 450 บาท
- เงินรางวัล 7,000 บาท
คาวัสดุ 6,050 บาท
- คาวัสดุ 3,050 บาท
- โลหรางวัล 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท

90,000.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
10. การออกแบบ
Motion Infographic สื่อ
สรางสรรคหลากหลายมิติ

103105021042

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

11. การสรางการตูนแอนิ
เมชั่น (2D Animation)
สรางสรรคดวย
คอมพิวเตอร

103105021142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รุน 1 / รุน 2
(รุนละ43,500 บาท)
คาตอบแทน 19,200 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 2คน*15
ชั่วโมง*600บาท=18,000บาท
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 3
คน*400บาท = 1,200 บาท
คาใชสอย 18,250 บาท
- คาอาหาร 30คน*3มื้อ*50
บาท=4,500บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30คน*6มื้อ*35บาท=6,300
บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรม 30เลม*50บาท = 1,500
บาท
- คาจางทำเกียรติบัตร 30แผน*
15บาท = 450 บาท
- เงินรางวัล 5,500 บาท
คาวัสดุ 6,050 บาท
- คาวัสดุ 3,050 บาท
- โลหรางวัล 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 87000 บาท

87,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รุน 1 / รุน 2
(รุนละ 29,400บาท)
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2คน*12
ชั่วโมง*600บาท=14,400บาท
คาใชสอย
- คาอาหาร 30คน*2มื้อ*50
บาท=3,000บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30คน*4มื้อ*35บาท=4,200
บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรม 30เลม*50บาท = 1,500
บาท
- คาจางทำเกียรติบัตร 30แผน*
15บาท = 450 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 5,850 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58,800 บาท

58,800.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
87,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

58,800.00

0.00
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หลัก
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103105021242

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“EF กับกิจกรรมเด็ก
ปฐมวัย”
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105021442

103105021342

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. การจัดคายสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“Loose Parts Play โดย
บูรณาการคณิต วิทย เทค
โน เพือ่ พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย”

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท
คาใชสอย 7680 บาท
คาวัสดุ 6320 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19400 บาท

19,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
19,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท
คาใชสอย 17000 บาท
คาวัสดุ 15000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 54170 บาท
คาวัสดุ 6430 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

0.00

29,230.00

21,520.00

24,250.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 7200 บาท
คาวัสดุ 8400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
15. เทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบออนไลน
สำหรับครูประถมศึกษา
มืออาชีพ

103105021542

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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103105021642

รหัส 12
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ชือ่ กิจกรรมยอย
16. ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC): การพัฒนา
นวัตกรรมและงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู
ประถมศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท
คาใชสอย 46200 บาท
คาวัสดุ 7200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
41,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
33,600.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท
คาใชสอย 24056 บาท
คาวัสดุ 7944 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท
คาใชสอย 18104 บาท
คาวัสดุ 3096 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 7200 บาท
คาวัสดุ 8400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
17. คายนักศึกษาครู
ประถมศึกษา “พี่นอง
เรียนรูสูการพัฒนาตน”

103105021742

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105021842

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105021942

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
18. คายอาสาพละพัฒนา
“พี่นองพากันเรียนรู
สนุกสนาน”

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
19. อบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการจัดการเรียนรู
ทางพลศึกษา สำหรับครู
ประถมศึกษาในศตวรรษที่
21
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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103105022042

20. ภาวะผูนำทางพล
ศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
21. การจัดคายเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาไทยใน
โรงเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105022142

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวัดอินกัลยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 36000 บาท
คาใชสอย 13800 บาท
คาวัสดุ 25200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
40,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
1) คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 2คน*12
ชั่วโมง*600บาท=14400บาท
คาใชสอย 11280 บาท
- คาอาหารวาง 37คน*4มื้อ*35
บาท=5180บาท
- คาอาหารกลางวัน 37คน*2
มื้อ*50บาท=3700บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรม 2400บาท
คาวัสดุ 8000 บาท
-คาวัสดุ 8000 บาท
รวม 33680 บาท
2) คาใชสอย
- เบี้ยเลี้ยง 4คน*2วัน*120
บาท=960บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรม 2400บาท
คาวัสดุ 12960 บาท
- วัสดุ 12960 บาท
รวม 16320 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
35,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

50,000.00

0.00

รหัส 12
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ชือ่ กิจกรรมยอย
22. คายภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาทักษะการอานโดย
ใชวรรณกรรมเปนสื่อ

103105022242

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103105022342

23. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในการสอบ O-Net วิชา
ภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105022442

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
24. การยกระดับคุณภาพ
การการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการกับทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร
รวม 18,000 บาท
- คาวิทยากร 5 คน 6 ชั่วโมง
x600x5 = 18,000 บาท
2.คาใชสอย 21,800 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อ มื้อละ 30
บาท จำนวน 155 คน =
2x30x155 = 9,300 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อ
ละ 50 บาท จำนวน 35 ชุด =
1x50x35 = 1,750 บาท
- คาจางถายเอกสาร (นักเรียน
120 เลม นักศึกษา 30 เลม
วิทยากร 5 เลม ใหโรงเรียน 20
เลม) = 8,750 บาท
- คาเชาเหมารถ 2,000 บาท
3.คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ 10,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท
คาใชสอย 8400 บาท
คาวัสดุ 10800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 36000 บาท
คาใชสอย 26400 บาท
คาวัสดุ 12600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
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103105022542

25. พัฒนาคาย
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร
เพื่อบูรณาการทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105022642

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
26. คายวิทยาศาสตรวิถี
ใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

103105022842

103105022742

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
27. การจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรผนวกศาสตร
และศิลปตามแนว
STEAM
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
28. Coding กับการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
เพื่อการพัฒนา
กระบวนการคิดและการ
แกปญหา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท
คาใชสอย 19812 บาท
คาวัสดุ 8588 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 25200 บาท
คาใชสอย 37000 บาท
คาวัสดุ 12800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 13600 บาท
คาวัสดุ 2000 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 36000 บาท
คาใชสอย 14400 บาท
คาวัสดุ 24600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น75000 บาท

75,000.00

0.00

0.00

45,600.00

29,400.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103105023142

103105023042

103105022942

รหัส 12
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หมวดรายจาย/
รายละเอียด

29. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดคายสังคมศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 12600 บาท
คาใชสอย 27920 บาท
คาวัสดุ 9480 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท
คาใชสอย 37700 บาท
คาวัสดุ 8500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000 บาท

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท
คาใชสอย 17850 บาท
คาวัสดุ 1350 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
30. การพัฒนาศักยภาพ
การสอนที่เนน
กระบวนการคิดผาน
การศึกษาประวัติศาสตร
นิพนธสำหรับครูผูสอนใน
สถานศึกษาตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
31. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง : Education 4.0
ถอดบทเรียนจากการลง
พื้นที่โบราณสถานในเมือง
มรดกโลกของไทย เพื่อ
สรางองคความรูบูรณา
การ 8 กลุมสาระการ
เรียนรูสำหรับครูผูสอนใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12
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ชือ่ กิจกรรมยอย
32. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในยุค
Disruption ผานสื่อ
เทคโนโลยีออนไลน”

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 7200 บาท
คาวัสดุ 6400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28000 บาท

28,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
28,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 72000 บาท
คาใชสอย 74200 บาท
คาวัสดุ 53800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000
บาท

200,000.00

94,600.00

15,000.00

75,400.00

15,000.00

6,800.00

3,400.00

0.00

0.00

3,400.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
33. อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริดานการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดนของจังหวัด
สระแกว
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
34. เสริมสรางเครือขาย
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี้
เลี้ยง

103105023442

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 6800
บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 6800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 1,950,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูในสถานศึกษา

2. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง นันทนาการ
และกิจกรรมเสริมสรางเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ

3. คายปลูกจิตสำนึกความเปนครู
การศึกษาพิเศษ

4. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC):
การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด
วิเคราะหและการแกปญหาในชั้นเรียน
คณิตศาสตร

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดคาย
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21

7. คายนักคิดประดิษฐเครื่องบินจำลอง
ประเภทรอนนาน

8. การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม
เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

9. การออกแบบคลิปวีดีโอเพื่อการ
จัดการเรียนรูในยุคดิจิทัล

10. การออกแบบ Motion Infographic
สื่อสรางสรรคหลากหลายมิติ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

130.00

130.00

130.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

คน

0.00

0.00

100.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

50.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูทไี่ ดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

50.00

0.00

คน

0.00

100.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

50.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

คน

0.00

30.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

30.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

60.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
11. การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D
Animation) สรางสรรคดวย
คอมพิวเตอร

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ “EF กับ
กิจกรรมเด็กปฐมวัย”

13. การจัดคายสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “Loose Parts
Play โดยบูรณาการคณิต วิทย เทคโน
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”

15. เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ
ออนไลนสำหรับครูประถมศึกษามือ
อาชีพ

16. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC):
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูประถมศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน

17. คายนักศึกษาครูประถมศึกษา “พี่
นองเรียนรูสูการพัฒนาตน”

18. คายอาสาพละพัฒนา “พี่นองพากัน
เรียนรูสนุกสนาน”

19. อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
จัดการเรียนรูทางพลศึกษา สำหรับครู
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

20. ภาวะผูนำทางพลศึกษา

21. การจัดคายเพื่อพัฒนาทักษะ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูทไี่ ดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

60.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

64.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

200.00

200.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

30.00

30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา ผูเขาอบรมสามารถนำความรูที่
ไดไปประยุกตใช การดำเนินกิจกรรม
ผลการใชจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ

รอยละ

0.00

0.00

50.00

50.00

คน

0.00

0.00

122.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

123.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00
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ภาษาไทยในโรงเรียน

22. คายภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานโดยใชวรรณกรรมเปนสื่อ

23. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ ONet วิชาภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6

24. การยกระดับคุณภาพการการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
กับทองถิ่น

25. พัฒนาคายภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะครุศาสตรเพื่อบูรณาการ
ทองถิ่น

26. คายวิทยาศาสตรวิถีใหม

27. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรผนวก
ศาสตรและศิลปตามแนว STEAM

28. Coding กับการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนากระบวนการ
คิดและการแกปญหา

29. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดคาย
สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง

30. การพัฒนาศักยภาพการสอนที่เนน
กระบวนการคิดผานการศึกษา
ประวัตศิ าสตรนิพนธสำหรับครูผูสอนใน
สถานศึกษาตามเปาหมายยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

100.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

210.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

128.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานสะทอนคิด
ของนักศึกษาในโครงการจัดคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

ชึ้น

0.00

0.00

28.00

0.00

คน

0.00

0.00

200.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

140.00

140.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

คน

0.00

0.00

130.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

50.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูผูสอนออกแบบ

รอยละ

0.00

10.00

0.00

0.00

พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา
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31. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง :
Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลง
พื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของ
ไทย เพื่อสรางองคความรูบูรณาการ 8
กลุมสาระการเรียนรูสำหรับครูผูสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

32. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค
Disruption ผานสื่อเทคโนโลยีออนไลน”

33. อันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ตำรวจตะเวนชายแดนของจังหวัด
สระแกว

34. เสริมสรางเครือขายโรงเรียน
มหาวิทยาลัยพี้เลี้ยง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูท ี่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

115.00

115.00

115.00

115.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
นักศึกษาไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะกระบวนการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมเครือขาย
โรงเรียนมหาวิทยาลัยพี้เลี้ยง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงาน
โครงการมหาวิทยาลัยพี้เลี้ยงบรรลุ

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

85.00

และนำกระบวนการสอนที่เนน
กระบวนการคิดผานการศึกษา
ประวัติศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไดรับการ
พัฒนา

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ ยกระดับการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสโครงการ 6401000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ : พัฒนาทองถิ่น (20 โรงเรียน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันยังมีนักเรียนที่มีปญหาอานไมออกและเขียนไมไดซึ่งสงผลตอความรอบรูดานสุขภาวะอยูอีก
เปนจำนวนมาก จากผลการประเมิน PISA ป 2015 พบวานักเรียนไทยอายุ 15 ป รอยละ 83 สอบตกวิชาการ
อานซึ่งถือเปนปญหาสำคัญที่สะทอนใหเห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแนวทางการแกไข
สถานการณเหลานี้ก็คือ การทำใหเด็กไทยทุกคนที่อยูในระบบการศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะอานออกเขียนได
อันเปนพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได
ตระหนักถึงปญหาเหลานี้จึงไดหาแนวทางในการพั ฒนาทักษะการอานออกเขียนไดและความรอบรูดานสุข
ภาวะเพื่อเปนการพัฒนาการอานออกเขียนไดและความรอบรูทางสุขภาวะใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่บริการคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในพื้นที่เปาหมายใหมีคุณภาพ
2) เพื่อสรางนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) เพื่อสงเสริมศักยภาพคณาจารย บุคลากร นักศึกษาในการทำงานในพื้นที่ รวมกับชุมชนและ
สถานศึกษาในพื้นที่เปาหมาย
5. กลุมเปาหมาย
โรงเรียนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง จำนวน 40 โรงเรียนนักเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
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6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน
2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่
5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,004,240.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
2. จำนวนครูในโรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
3. จำนวนนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนสื่อนวัตกรรมการอานและการเขียน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาผานเกณฑ
เชิงเวลา
1. ใชงบประมาณในการผลิตและพัฒนาครูใหแลวเสร็จ
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณในพัฒนาโรงเรียนพี่เลี้ยงตอโรงเรียน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โรงเรียน
คน
คน

40
100
100

ชิ้น
รอยละ

4
50

ปงบประมาณ

1

บาท

25,106

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู
ผลกระทบ (Impact)
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcome)
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและนำความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
ไปประยุกตใชในการเรียนการสอน การทำสื่อ และนักเรียนมีผลการสอบที่ดีขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103106010442

103106010342

103106010242

103106010142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. นวัตกรรมเสริมสรางการ
อานเขียนในเด็กที่มีความ
เสี่ยงบกพรองทางการเรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนเปาหมาย
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
2. พัฒนาทักษะการเรียนรู
ดานการอานออกเขียนได
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256430/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-อางทอง
3. ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC): ภาคปฏิบัตใิ น
การพัฒนาการสอนของครู
และการคิดวิเคราะหทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-อางทอง
4. สื่อสรางสรรคพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียน
ภาษาไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256430/06/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-จังหวัด
อางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

98,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
14,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
28,700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
5,300.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 43,200 บาท
คาใชสอย 54,020 บาท
คาวัสดุ 82,780 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 180,000
บาท

180,000.00

0.00

127,200.00

52,800.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 93,600 บาท
คาใชสอย 106,100 บาท
คาวัสดุ 150,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000
บาท

350,000.00

74,000.00

76,800.00

112,800.00

86,400.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 103,200 บาท
คาใชสอย 156,300 บาท
คาวัสดุ 115,840 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 375,340
บาท

375,340.00

0.00

264,400.00

110,940.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 21,600 บาท
คาใชสอย37,800 บาท
คาวัสดุ 39,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98,900 บาท

รวม

1,004,240
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. นวัตกรรมเสริมสรางการอานเขียนใน
เด็กที่มีความเสี่ยงบกพรองทางการเรียนรู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนที่นำ
นวัตกรรมไปใช
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
การอานและการเขียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นวัตกรรมที่พัฒนาทักษะดานการ
อานออกเขียนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
คิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรมาก
ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู
และบุครลากรทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการพัฒนา
สื่อการอานออกเขียนไดที่สามารถ
พัฒนาผูเรียนไดจริง

2. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานการอาน
ออกเขียนได

3. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC):
ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครู
และการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน

4. สื่อสรางสรรคพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนภาษาไทย

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

โรงเรียน

1.00

2.00

1.00

1.00

ชิ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

คน

0.00

0.00

30.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

85.00

คน

30.00

30.00

30.00

30.00

รอยละ

50.00

50.00

50.00

50.00

คน

0.00

30.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร)
รหัสโครงการ 6401000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ประชาชนในชุมชนทองถิ่น ถือเปนฐานหลักของสังคม การพัฒนาระดับชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง
น าอยู ปลอดภั ย มี พั ฒ นาการพึ่ งพาตนเองได อ ย างยั่ งยื น ทั้ งด า นสั งคม การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
สิง่ แวดลอม จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ประเทศไทยก็จะพัฒนาอยางมีทิศทาง เปนประเทศที่
นาอยูที่สุด ชุมชนจะเขมแข็ง นาอยู และพึ่งตนเองได ตองอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู รวมคิดรวมทำ
ตลอดจนอาศัยความรวมมือและขอมูลทางวิชาการจากหนวยงานในทองถิ่นไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รักษาสิ่งแวดล อม เน นการพึ่ งตนเอง เปน สังคมเอื้ ออาทร พึ่ งพาอาศั ยกัน ได และไมทอดทิ้ งกัน ดั งนั้ น การ
เตรียมพรอมพัฒนาผูมีรายไดนอย และยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น การพัฒนาฝมือแรงงาน ถือเปนกระบวนการ
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอยที่เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได และความมั่นคงในชีวิต ดวย
การฝกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพใหแกผูมีผูมีรายไดนอย จัดทำระบบฐานขอมูลผูมีรายไดนอยที่ตองการฝก
อาชีพในสาขาตาง ๆ ซึ่งการเตรียมความพรอมตามที่ไดการตั้งเปาหมายไว อาธิ เชน กิจกรรมที่หนึ่ง สงเสริม
และฝกอาชีพเรงดวนชางอเนกประสงค (ชางชุมชน) ผูผานการฝกอบรมสามารถซอมอุปกรณไฟฟา ประปา
ประตู หนาตาง ตัดสนามหญา ซอมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี ซึ่งจะเปนที่ตองการในชุมชน โดยจะมีการมอบ
เครื่องมือประกอบอาชีพใหแกผูผานการฝกอบรมดวย และกิจกรรมที่สอง การฝกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ
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หรือประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นวดไทย ประกอบอาหาร หัตถกรรม โดยยึดหลักแนวคิด “จะไมแจกปลาแตจะ
สอนวิธีจับปลาใหแกประชาชน” เพื่อใหผูมีรายไดนอยประกอบอาชีพ สรางรายได กาวพนขีดความยากจนตาม
นโยบายของรัฐบาล และสอดคลองนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การ
ดำเนินการจะตองมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและมีรายได
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปญญา
อารมณและสังคม
5. กลุมเปาหมาย
1) เพื่อพัฒนาครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน
2) เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ
สติปญญา อารมณและสังคม
6. วิธีการดำเนินงาน
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนด ZONE พื้นที่เปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและอางทอง
2) คณะครุศาสตร สำรวจความตองการพัฒนากลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือน
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา สรางเครื่องมือวัดความสุขทั้งตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
4) คณะครุศาสตร ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรวมดำเนินการฯ (38 แหง)
2. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาใหความรู และพัฒนาฯ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน
2. รอยละรายไดครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ
ครัวเรือน

1
340

รอยละ
รอยละ
วิชา

60
15
2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

4. รอยละของจำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานราก
ตอจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ
5. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปญญา อารมณและ
สังคม
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายในการพัฒนาตอครัวเรือน

รอยละ

10

รอยละ

85

ไตรมาส

4

บาท

25,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ประชาชนกลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือนไดรับการพัฒนา
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนกลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือนไดรับการเรียนรู การพัฒนา การลดรายจายหรือการเพิ่มรายได
ใหแกครัวเรือน
ผลลัพธ (Outcome)
ประชาชนกลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับ
รายไดครัวเรือน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจ
ปญหาความตองการของ
ชุมชนกลุมเปาหมาย

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูใหขอมูล 100คนๆละ
100บาท = 10,000 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 3คน*6
ชั่วโมง*600บาท (2ครั้ง) =21,600
บาท
คาใชสอย
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถ/
คาเสื่อม/คาบำรุงรักษารถ
มหาวิทยาลัย 1,800 บาท
- คาอาหาร 100คน*50บาท*1มื้อ
=5,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100
คน*35บาท*2มื้อ=7,000 บาท
- คาใชสอยอื่น ๆ 2,040 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 2,560 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท

50,000.00

103101010142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256331/12/2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101010242

2. ระยะกลางน้ำ :
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/กิจกรรม
พัฒนา/ประชุมกลุมฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256430/06/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101010342

3. ระยะปลายน้ำ : (1)
ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256430/06/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101010442

4. ระยะปลายน้ำ : (2)
การคืนขอมูลพื้นที่ (เปด
เวที) และรวบรวมขอมูล
เพื่อจัดนิทรรศการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256430/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 208800 บาท
คาใชสอย
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถ/
คาเสื่อม/คาบำรุงรักษารถ
มหาวิทยาลัย 9900 บาท
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใชสอยอื่นๆ 114000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 417300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 750000 บาท
ตอบแทน,คาสาธารณูปโภค,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 14400
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 65600 บาท
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถ/
คาเสื่อม/คาเสื่อม/คาบำรุงรักษารถ
มหาวิทยาลัย 1700 บาท
- คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 9600 บาท
- เบี้ยเลี้ยง 1200 บาท
- คาใชสอยอื่นๆ,จางเหมาบริการอื่นๆ
53100 บาท
คาวัสดุ 20000 บาท
- คาวัสดุ 20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 14400
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 65600 บาท
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถ/
คาเสื่อม/คาเสื่อม/คาบำรุงรักษารถ
มหาวิทยาลัย 1700 บาท
- คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 9600 บาท
- เบี้ยเลี้ยง 1200 บาท
- คาใชสอยอืน่ ๆ,จางเหมาบริการอื่นๆ
53100 บาท
คาวัสดุ 20000 บาท
- คาวัสดุ 20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

750,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
375,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
375,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

รวม 1,000,000
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ระยะตนน้ำ : สำรวจปญหาความ
ตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุมกลุม
ฯ

3. ระยะปลายน้ำ : (1) ติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ

4. ระยะปลายน้ำ : (2) การคืนขอมูล
พื้นที่ (เปดเวที) และรวบรวมขอมูลเพื่อ
จัดนิทรรศการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่จะไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
ครัวเรือนไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขามาใหความรู และพัฒนาฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พน
เกณฑความยากจน และ/หรือ
ยกระดับรายไดครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขามาใหความรู และพัฒนาฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พน
เกณฑความยากจน และ/หรือ
ยกระดับรายไดครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขามาใหความรู และพัฒนาฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พน
เกณฑความยากจน และ/หรือ
ยกระดับรายไดครัวเรือน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครัวเรือน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครัวเรือน

0.00

340.00

340.00

0.00

รอยละ

0.00

60.00

60.00

0.00

ครัวเรือน

0.00

0.00

0.00

70.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

60.00

ครัวเรือน

0.00

0.00

0.00

70.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

60.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง ศูนยการศึกษาพิเศษ
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ รหัสโครงการ 6405000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด
การศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กที่มีความบกพรองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค
(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ.2548 นั้น จากการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ ได
ดำเนินการกิจกรรมหลายอยางในปงบประมาณ 2563 สามารถเปนศูนยสาธิตใหนักศึกษาไดมีความรูและเจต
คติที่ดีในการดูแลชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษและสามารถนำความรูที่ไดไปใชในการสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนแหลงบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ใหแกบุคลากรทาง
การศึกษาและการศึกษาพิเศษในทองถิ่นจังหวัดใกลเคียง และเด็กที่มีความตองการพิเศษและผูปกครองไดรับ
การพัฒนาศักยภาพศูนยการศึกษาพิเศษเล็งเห็นวากิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมที่เปนประโยชน
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องคณะครุ ศ าสตร แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ดั ง นั้ น ใน
ปงบประมาณ 2564 จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ การพัฒ นาการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมุงหวังวาศูนย
การศึ กษาพิ เศษ จะเป น ศู น ย ส าธิ ตการจั ด การศึ กษาพิ เศษ แก นั ก ศึก ษา ครู และบุ ค ลกรทางการศึ กษาที่
เกี่ยวของ และเปนการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษและบูรณาการ
วิชาการสูชุมชนแกบุคลากรในหนวยงานตางๆ
3) เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมีทักษะการเรียนรู และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
4) เปนศูนยสาธิตสำหรับนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
5. กลุมเปาหมาย
เด็กที่มีความตองการพิเศษ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
2) จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
3) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1. จำนวน/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและในทองถิ่นในจังหวัดใกลเคียง
2. 2. จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง ที่เขารับการพัฒนา
3. 3. จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาทักษะและฝกทักษะดานการเรียนรูในศูนยการศึกษา
พิเศษและในชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. 1. ผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ
2. 2. เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการดานการเรียนรูเพิ่มขึ้น
3. 3. ครู ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ
เชิงเวลา
1. 1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.64)
2. 2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)
3. 3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)
4. 4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
เชิงคาใชจาย
1. โครงการ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม
คน
คน

7
300
70

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

15
32
32
22

บาท

1,200,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) มีการบริการจัดการศูนยการศึกษาพิเศษที่ดี
2) จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ที่เขารับการพัฒนาไดรับ
ความรูความเขาใจทางดานการศึกษาพิเศษ
3) จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทางดานการฝกทักษะ
4) จำนวนเด็กที่มีปญหาทางพัฒนาการ ปญหาทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนา
5) เด็กพิเศษในชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต
ผลกระทบ (Impact)
เด็กพิเศษ ครู ผูปกครอง นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานการศึกษาพิเศษอยางตอเนื่อง
ผลลัพธ (Outcome)
ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ใหบริการวิชาการแกชุมชนและเปนแบบอยางที่ดีดานการศึกษาพิเศษ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การบริหารจัดการงาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ

103105030142

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ วันที่ 1 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดำเนินการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ
สถานที่อื่นๆที่เกี่ายวของ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/
การเกษตร/งานบานงานเรือน
ฯลฯ
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมา
บริการปรับปรุงอาคารภายใน
ภายนอก หองเรียนและคา
ซอมแซมครุภัณฑประกันลิฟต
ฯลฯ
คาเดินทาง
คาน้ำมัน
คาที่พัก คาจางเหมารถ
คาเบี้ยเลี้ยง/ คาที่พัก /คาเชา
รถ /คาเสื่อมรถ คาซอมบำรุง
รถ/คาเดินทาง/คาอาหาร
กลางวัน/คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม สำหรับการไป
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานเปนตน
คาตอบแทนวิทยากร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250000
บาท

จำนวนเงิน
250,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
56,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
74,000.00

103105030242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

2. บริการวิชาการดาน
การศึกษาพิเศษสำหรับ
ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง
และนักศึกษา ในชุมชน
และในทองถิ่นจังหวัด
ใกลเคียง

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
เชน ซอง ปากกา สมุด
กระดาษการด ปาย ฯลฯ
- คาถายเอกสาร
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2564

- คาอาหารกลางวัน
คาเดินทาง
คาน้ำมัน
คาที่พัก คาจางเหมารถ
คาเบี้ยเลี้ยง/ คาที่พัก /คาเชา
รถ /คาเสื่อมรถ คาซอมบำรุง
รถ/คาเดินทาง

สถานที่ดำเนินการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103105030342

3. กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะดานการเรียนการ
สอนสำหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในศูนย
การศึกษาพิเศษและใน
ชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ.
2564
สถานที่ดำเนินการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

370,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
40,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
120,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
120,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
90,000.00

580,000.00

67,500.00

174,500.00

174,500.00

163,500.00

คาตอบแทน
วิทยากร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 370000
บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ จัดซื้อ
วัสดุ เชน หมึกปริ้น กระดาษ
100 ปอนด แฟม กระดาษสี
หนังสือแบบเรียนพัฒนาดาน
การศึกษาพิเศษ อุปกรณดาน
การศึกษาพิเศษ โปรแกรม
พัฒนาบุคคลตองการพิเศษแต
ละประเภท วัสดุสื่อสำเร็จรูป
ฯลฯ
ตอบแทน
รายละเอียด : - คาตอบแทน
วิทยากร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 580000
บาท

รวม 1,200,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การบริหารจัดการงานศูนยการศึกษา
พิเศษ

2. บริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ
สำหรับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครองและนักศึกษา ในชุมชน
และในทองถิ่นจังหวัดใกลเคียง

3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการ
เรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในศูนยการศึกษาพิเศษ
และในชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

1.00

1.00

3.00

2.00

ครั้ง

1.00

1.00

3.00

2.00

กิจกรรม

1.00

2.00

2.00

2.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร
ไดรับบริการวิชาการ/การ
ฝกอบรมอยางตอเนื่องและมีความ
พึงพอใจฃ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85

รอยละ

1.00

2.00

2.00

2.00

รอยละ

2.00

3.00

3.00

3.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

รอยละ

2.00

3.00

3.00

3.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน/
กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ชุมชนและในทองถิ่นในจังหวัด
ใกลเคียง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 7

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ

86

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชือ่ โครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย รหัสโครงการ 6402000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปนเลิศ
และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 201 รอยละของบัณฑิตครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู (รอยละ 90), OKRs 202 จำนวน
บัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 203 จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1,476 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ป โดยไมเสียคาใชจาย เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและเปน
การลดคาใชจายของผูปกครอง และในปจจุบันโรงเรียนเปดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3
จำนวน 8 หองเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพรอม สอดแทรกนวตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ(Project Approach) การสอนแบบธรรมชาติ (Whole Lanquaqe Approach) และประยุกต
หลักการใชภาษาอังกฤษมาปรับใชในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันมากขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย
2) เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) เพื่อใหผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
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5. กลุมเปาหมาย
1) นักเรียนปฐมวัยไดรับการสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
พัฒนาการครบทั้ง 4 ดานจำนวน 217 คน
2) ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 100
3) ความพึงพอใจของผูปกครองที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 90
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ.2564
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 613,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
3. ผูปกครองนักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 ตอคน ไมเกิน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
ระดับชั้น

217
217
4

รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
100
100

รอยละ

90

บาท

2,830

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบ (Impact)
ผูปกครองสามารถลดคาใชจายการจัดการศึกษาตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
ผลลัพธ (Outcome)
นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

104101010142

1. กิจกรรมที่ 1 การ
จัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

104101010444

104101010342

104101010244

2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
คาหนังสือเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน
คาอุปกรณการเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

4. กิจกรรมที่ 4 สนับสนุน
คาเครื่องแบบนักเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : งบเงินอุดหนุน
1.คาตอบแทน
2.คาใชสอยและวัสดุ เชน
- คาวัสดุ/อุปกรณจัดการเรียนการ
สอน
คาวัสดุ/อุกปกรณสำนักงาน
คาวัสดุงานบานงานครัว
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 368,100 บาท
(สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่ง
รอยบาทถวน)
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
1.จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก
นักเรียนปฐมวัย
จำนวน 217 คน คนละ 200
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,400 บาท
(สี่หมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)
วัสดุ
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด : คาวัสดุ/อุปกรณ
-ภาคเรียนที่ 2/2563
จำนวน 216 คน คนละ 100
บาท
เปนเงิน 21,600 บาท
-ภาคเรียนที่ 1/2564
จำนวน 217 คน คนละ 100
บาท
เปนเงิน 21,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,300 บาท
(สี่หมื่นสามพันสามรอยบาทถวน)
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด : -จัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน จำนวน 217 คน คนละ
300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65,100 บาท
(หกหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)

แผนการปฏิบตั งิ าน

368,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
135,700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
135,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
97,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

43,400.00

0.00

0.00

43,400.00

0.00

43,300.00

21,600.00

0.00

21,700.00

0.00

65,100.00

0.00

0.00

65,100.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ทัศนศึกษา

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษา
-คาจางเหมารถบัส จำนวน 2
คัน คันละ 12,000 บาท รวม
24,000 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน159
คน คนละ 60 บาท รวม 9,540
บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2
มื้อ จำนวน 159 คน คนละ 35
บาท รวม 11,130 บาท
-คาวัสดุ จำนวน 17,930 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62600 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : กิจกรรมทำบุญ
วันพระ
-คาวัสดุน้ำมัน (รถบัส) จำนวน
4 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท รวม
เงิน 4,000 บาท
-คาวัสดุน้ำมัน (รถตู) จำนวน 2
ครั้ง ครั้งละ 400 บาท รวมเงิน
800 บาท
-คาชุดไทยธรรม จำนวน 6 ครั้ง
ครั้งละ 1,200 บาท บาท รวม
เงิน 7,200 บาท
-คาวัสดุ 18,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท

รวม

613,000

104101010544

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

104101010644

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ทำบุญวัน
พระ
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

62,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
62,600.00

30,500.00

3,800.00

2,200.00

20,100.00

4,400.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง

2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนคาหนังสือ
เรียน

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

217.00

217.00

217.00

0.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

217.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00
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กิจกรรมยอย

3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนคาอุปกรณการ
เรียน

4. กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคาเครื่องแบบ
นักเรียน

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทัศนศึกษา

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทำบุญวันพระ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
นักเรียนสามารถลดคาใชจายใน
การจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง
นักเรียนสามารถลดคาใชจายใน
การจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง
นักเรียนสามารถลดคาใชจายใน
การจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

217.00

0.00

217.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

217.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

217.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

คน

217.00

217.00

217.00

217.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารยภัทราวรรณ จันทรเนตร

92

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชือ่ โครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมสาธิต รหัสโครงการ 6403000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริม
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 201 รอยละของบัณฑิตครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู (รอยละ 90), OKRs 202 จำนวน
บัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), OKRs 203 จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 203 จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1,476 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาล
สนับสนุนเพื่อเปนคาใชจาย 5 รายการ คือ คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผูเรียน ทั้งนี้โครงการดังกลาวนอกจากสะทอนใหเห็นถึง
ความตั้ งใจจริ งในการส งเสริ ม สนั บ สนุ น ด านการศึ กษาแล ว ยั งเป น โครงการที่ ชว ยลดภาระค าใชจายของ
ผู ป กครอง และเป ดโอกาสให เด็ กไทยทุ ก คน ได เข าถึงการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพอย างทั่ ว ถึ งและเท าเที ย มกั น
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบองครวมในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถเรียนรูไดหลายลักษณะผานสื่อ
วัสดุอุปกรณ การเรียน หนังสือเสริมประสบการณ ที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจ ในบทเรียนและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึงดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
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2) เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษา การสนับสนุนคาใชจา ยสำหรับรายการหนังสือเรียนเสริม
ประสบการณ อุปกรณการเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ภาครัฐใหการ
สนับสนุน
3) เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายของผูปกครองนักเรียน ในดานหนังสือเรียนเสริมประสบการณ
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจ
5. กลุมเปาหมาย
1) จำนวนนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต จำนวน 461 คน
2) ผูป กครองนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต จำนวน 461 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,920,100.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
3. ผูปกครองนักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ตอคน ไมเกิน
2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.2 ตอคน ไมเกิน
3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.3 ตอคน ไมเกิน
4. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.4 ตอคน ไมเกิน
5. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.5 ตอคน ไมเกิน
6. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ตอคน ไมเกิน
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
ระดับชั้น

461
461
6

รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
100
100

รอยละ

85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,786
3,780
3,783
3,837
3,976
3,989

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา
ผลกระทบ (Impact)
ผูปกครองสามารถลดคาใชจายการจัดการศึกษาตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
ผลลัพธ (Outcome)
นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. กิจกรรมที่ 1 การ
บริหารจัดการเรียนการ
สอน

วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย, คา
วัสดุ
1. คาจางเหมาบริการ
2. คาเชารถ/ยานพาหนะ
3. คาถายเอกสาร
4. คาเขาเลมเอกสาร, วารสาร,
คูมือ, หลักสูตร และรายงานตาง ๆ
5. คาวัสดุสำนักงาน
6. คาวัสดุคอมพิวเตอร
7. คาวัสดุกีฬา
8. คาวัสดุการเกษตร
9. คาวัสดุงานบานงานครัว
10. คาวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย
11. คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา
12. คาวัสดุสื่อการเรียนการสอน
13. คาวัสดุซอมแซม
14. คาวัสดุอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 915,700 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาใชสอย,
คาตอบแทน
1. เบี้ยเลี้ยงไปราชการ
2. คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
3. คาทางดวน
4. คาบำรุงรักษายานพาหนะ
5. คาลงทะเบียน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท

104101020142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

104101020242

2. กิจกรรมที่ 2 การ
บริหารจัดการ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

แผนการปฏิบตั งิ าน

915,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
200,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
250,000.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
215,700.00

22,000.00

6,000.00

5,500.00

5,500.00

5,000.00
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104101020644

104101020544

104101020444

104101020344

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

3. กิจกรรมที่ 3 คา
หนังสือเรียน (เรียนฟรี 15
ป อยางมีคุณภาพ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
4. กิจกรรมที่ 4 คา
อุปกรณการเรียน (เรียน
ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
5. กิจกรรมที่ 5 คา
เครื่องแบบนักเรียน (เรียน
ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเขา
คายลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญ ระดับชั้น ป.4-6
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : จัดซือ้ หนังสือ
เรียน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 368,800 บาท

104101020744

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

แผนการปฏิบตั งิ าน

368,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
368,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : คาอุปกรณการ
เรียน คนละ 195 บาท/คน
ภาคเรียนที่ 2/2563 = 90,090
บาท
ภาคเรียนที่ 1/2564 = 102,310
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 192,400 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : คาเครื่องแบบ
นักเรียน คนละ 360 บาท ตอคน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 184,300 บาท

192,400.00

90,090.00

0.00

102,310.00

0.00

184,300.00

0.00

0.00

184,300.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : : คาใชสอย
1. คาวิทยากร จำนวน 5 คนๆ ละ
3 ชม. ๆ ละ 600 = 9,000 บาท
2. คาอาหารนักเรียน จำนวน 217
คน จำนวน 7 มื้อ ๆ ละ 60 บาท
= 91,140 บาท
3. คาอาหารวางนักเรียน จำนวน
217 คน จำนวน 5 มื้อ ๆ ละ 35
บาท = 37,975 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 138,115 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : : คาใชสอย
1. คาวิทยากร จำนวน 1 คน 3
ชม. ๆ ละ 600 บาท = 1,800
บาท
2. คาอาหารนักเรียน จำนวน 66
คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 65 บาท
= 4,290 บาท
3. คาอาหารวางนักเรียน จำนวน
66 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 30
บาท = 1,980 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,070 บาท

138,115.00

0.00

138,115.00

0.00

0.00

8,070.00

8,070.00

0.00

0.00

0.00
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104101020844

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ป.4-6

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : : คาใชสอย
1. คาวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ
3 ชม. ๆ ละ 600 บาท = 5,400
บาท
2. คาอาหารนักเรียน จำนวน 217
คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 65 บาท
= 14,105 บาท
3. คาอาหารวางนักเรียน จำนวน
217 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35
บาท = 15,190 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,695 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : : คาใชสอย
1. คาอาหารนักเรียน 466 คน
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท =
27,960 บาท
2. คาอาหารวางนักเรียน จำนวน
466 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 30
บาท = 27,960 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,020 บาท

รวม

1,920,100

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564

104101020944

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ทัศนศึกษาเรียนรูนอก
สถานที่ ระดับชั้น ป.1-6
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2563 ถึงวันที่
30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

34,695.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
34,695.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

56,020.00

0.00

0.00

0.00

56,020.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยถาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองนักเรียน
สามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษา

2. กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. กิจกรรมที่ 3 คาหนังสือเรียน (เรียน
ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ)

4. กิจกรรมที่ 4 คาอุปกรณการเรียน
(เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ)
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ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

461.00

461.00

465.00

465.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

461.00

461.00

465.00

465.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

0.00

0.00

465.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

461.00

0.00

465.00

0.00

กิจกรรมยอย

5. กิจกรรมที่ 5 คาเครื่องแบบนักเรียน
(เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ)

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเขาคายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ
ระดับชั้น ป.4-6

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ป.4-6

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่
ระดับชั้น ป.1-6

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองนักเรียน
สามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองนักเรียน
สามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

100.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

465.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

217.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

คน

66.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

217.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

465.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน มอนไธสง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม รหัสโครงการ 6404000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปนเลิศ
และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 201 รอยละของบัณฑิตครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู (รอยละ 90), OKRs 202 จำนวน
บัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 203 จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1,476 คน)

100

ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ
โรงเรี ย นจึ งได ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ วางแผนการดำเนิ น งานของโรงเรีย นและติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการเพื่ อ แสดงความรับ ผิ ดชอบตอ การบริห ารราชการของ
โรงเรียน โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความสำคัญกับ
การสรางสวัสดิการพื้นฐานที่เทาเทียมกัน ในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกของ
มหาวิทยาลัยเปนผูใหการสนับสนุน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักเรียนเขาใหมและคงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2) เพื่อผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามโครงการ
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
4) เพื่อสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5) เพื่อยกระดับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
6) เพื่อใหนักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
7) เพื่อใหนักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
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5. กลุมเปาหมาย
1) นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา จำนวน 2 ระดับชั้น
2) นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ จำนวน 6 ระดับชั้น
3) จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา จำนวน 8 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 5,493,700.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักเรียนทีไ่ ดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรัยการอุดหนุนและชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน
เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
เชิงเวลา
1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด
2. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.1ตอคน:1ปงบประมาณ
2. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.2ตอคน:1ปงบประมาณ
3. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.3ตอคน:1ปงบประมาณ
4. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.4ตอคน:1ปงบประมาณ
5. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.5ตอคน:1ปงบประมาณ
6. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.6ตอคน:1ปงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
รอยละ

886
85

รอยละ
รอยละ

85
100

ระดับชั้น
รอยละ

2
85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,058
6,171
6,371
7,094
7,036
6,874

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบ (Impact)
ผูปกครองทุกระดับชั้นสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ผลลัพธ (Outcome)
นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร จำนวน 2 ระดับชั้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1
สนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิต
มัธยม

104101030142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

104101030344

104101030242

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

3. กิจกรรมที่ 3 คา
อุปกรณการเรียนนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปอยางมี
คุณภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
1.คาจางเหมาบริการ
2.คาตำรา,วารสาร,คูมือ,นวนิยาย
,นิตยสาร และหนังสือพิมพ
3.คาวัสดุสำนักงาน
4.คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
5.คาวัสดุกีฬา
6.คาวัสดุการเกษตร
7.คาวัสดุงานบานงานครัว
8.คาวัสดุคอมพิวเตอร
9.คาวัสดุการศึกษา
10.คาวัสดุซอมแซม
11.คาถายเอกสาร
12.คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมือ
หลักสูตร และรายงานตาง ๆ
13.วัสดุเวชภัณฑและยาหองพยาบาล
14.คาลางอัดภาพ
15.คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา
16.วัสดุอื่น ๆ
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,913,100 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยและ
คาตอบแทน
รายละเอียด :
1.เบี้ยเลี้ยงไปราชการ
2.คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
3.คาซอมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ
4.คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักไปราชการ
5. คาทางดวน
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
คาอุปกรณการเรียน นโยบายเรียนฟรี
15 ปอยางมีคุณภาพ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

2,913,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
900,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
1,300,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
600,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
113,100.00

110,000.00

20,000.00

50,000.00

20,000.00

20,000.00

364,000.00

167,370.00

0.00

196,630.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 364,000 บาท
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104101030744

104101030644

104101030544

104101030444

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

4. กิจกรรมที่ 4 คา
เครื่องแบบนักเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ป
อยางมีคุณภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
5. กิจกรรมที่ 5 คา
หนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปอยางมี
คุณภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูกรุง
รัตนโกสินทร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
คาเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียนฟรี
15 ปอยางมีคุณภาพ

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูมรดกโลก
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

แผนการปฏิบตั งิ าน

415,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
415,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
คาหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ป
อยางมีคุณภาพ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 932,600 บาท

932,600.00

0.00

932,600.00

0.00

0.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูกรุง
รัตนโกสินทร ชั้น ม.3 จำนวน 115 คน
คาอาหาร 1 มื้อๆละ 70 บาท/คน รวม
8,050 บาท คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2 มื้อๆละ 20 บาท/คน รวม 4,600 บาท
คาเชารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ
12,000 บาท รวม 36,000 บาท
รวมเงิน 48,650 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,650 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูมรดก
โลก ชั้น ม.6 จำนวน 102 คน คาอาหาร
5 มื้อๆละ 71 บาท/คน รวม 36,210
บาท คาตั๋วรถไฟ 700 บาท/คน รวม
71,400 บาท รวมเงิน 107,610 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 107,610 บาท

48,650.00

0.00

48,650.00

0.00

0.00

107,610.00

0.00

107,610.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 415,600 บาท
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104101031144

104101031044

104101030944

104101030844

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทัศนศึกษา
บูรพาศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมทัศนศึกษาบูรพาศึกษา ชั้น ม.4
จำนวน 117 คน
คาอาหาร 5 มื้อๆละ 71 บาท/คน รวม
41,535 บาท คาเชารถบัส 3 วันๆละ 2
คันๆละ 13,000 บาท รวม 78,000 บาท
รวมเงิน 119,535 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,535 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมทัศนศึกษาภูมิศาสตรฯ ชั้น ม.5
จำนวน 98 คน
คาอาหาร 5 มื้อๆละ 71 บาท/คน รวม
34,790 บาท คาเชารถบัส 3 วันๆละ 2
คันๆละ 13,000 บาท รวม 78,000 บาท
รวมเงิน 112,790 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 112,790 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมวันคริสมาส ชั้น ม.1 จำนวน
188 คน
คาอาหาร 1 มื้อๆละ 59 บาท/คน รวม
11,092 บาท คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 20 บาท/คน รวม
7,520 บาท
คาวิทยากร 1 คนๆละ
4 ชม.ๆละ 500 บาท รวม 2,000 บาท
รวมเงิน 20,612 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,612 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมอบรมกฎหมาย ICTเบื้องตน ชั้น
ม.1จำนวน188คน
คาอาหาร 1 มื้อๆละ 59 บาท/คน รวม
11,092 บาท คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 20 บาท/คน รวม
7,520 บาท คาวิทยากร 1 คนๆละ 4
ชม.ๆละ 500 บาท รวม 2,000 บาท
รวมเงิน 20,612 บาท

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทัศนศึกษา
ภูมิศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

10. กิจกรรมที่ 10
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วันคริสมาส
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

11. กิจกรรมที่ 11
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อบรมกฎหมาย ICT
เบื้องตน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

แผนการปฏิบตั งิ าน

119,535.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
119,535.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

112,790.00

0.00

112,790.00

0.00

0.00

20,612.00

20,612.00

0.00

0.00

0.00

20,612.00

0.00

20,612.00

0.00

0.00

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,612 บาท
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104101031444

104101031344

104101031244

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

12. กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขา
คายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ม.3
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.3 จำนวน 115 คน
คาอาหาร 6 มื้อๆละ 70 บาท/คน รวม
48,300 บาท คาตั๋วรถไฟ 700 บาท/คน
รวม 80,500 บาท รวมเงิน 128,800
บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 128,800 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.2 จำนวน 150 คน
คาอาหาร 8 มื้อๆละ 70 บาท/คน รวม
84,000 บาท คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 6 มื้อๆละ 20 บาท/คน รวม
18,000 บาท รวมเงิน 102,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 102,000 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
รายละเอียด :
กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.1 จำนวน 188 คน
คาอาหาร 7 มื้อๆละ 60 บาท/คน เปน
เงิน 78,960 บาท คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 5 มื้อๆละ 20 บาท/คน รวม
18,831บาท รวมเงิน 97,791 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 97,791 บาท

รวม

5,493,700

13. กิจกรรมที่ 13
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขา
คายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ม.2
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

14. กิจกรรมที่ 14
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขา
คายลูกเสือ - เนตรนารี
ม.1
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

แผนการปฏิบตั งิ าน

128,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
128,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

102,000.00

0.00

0.00

102,000.00

0.00

97,791.00

0.00

0.00

97,791.00

0.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. กิจกรรมที่ 3 คาอุปกรณการเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ

4. กิจกรรมที่ 4 คาเครื่องแบบนักเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ

5. กิจกรรมที่ 5 คาหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูกรุงรัตนโกสินทร

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูมรดกโลก

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทัศนศึกษาบูรพาศึกษา

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทัศนศึกษาภูมิศาสตร

10. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
วันคริสมาส

11. กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อบรมกฎหมาย ICT เบื้องตน

12. กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา
2 ระดับชั้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรเขารวม
โครงการในการพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูป กครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
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ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

785.00

785.00

886.00

886.00

คน

0.00

0.00

218.00

0.00

คน

8.00

8.00

8.00

8.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

785.00

0.00

886.00

0.00

คน

785.00

0.00

886.00

0.00

คน

0.00

0.00

886.00

0.00

คน

0.00

0.00

886.00

0.00

คน

0.00

886.00

0.00

0.00

คน

0.00

886.00

0.00

0.00

คน

0.00

115.00

0.00

0.00

คน

0.00

115.00

0.00

0.00

คน

0.00

102.00

0.00

0.00

คน

0.00

102.00

0.00

0.00

คน

0.00

117.00

0.00

0.00

คน

0.00

117.00

0.00

0.00

คน

0.00

98.00

0.00

0.00

คน

0.00

98.00

0.00

0.00

คน

188.00

0.00

0.00

0.00

คน

188.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

188.00

0.00

0.00

คน

0.00

188.00

0.00

0.00

คน

0.00

115.00

0.00

0.00

กิจกรรมยอย
เขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3

13. กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.2

14. กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เขาคายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถ
ลดคาใชจายตามรายการที่กำหนด

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

115.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

150.00

0.00

คน

0.00

0.00

150.00

0.00

คน

0.00

0.00

188.00

0.00

คน

0.00

0.00

188.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารยปยะ มีอนันต
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชือ่ โครงการ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รหัสโครงการ 6406000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองจาก
ประสบการณ ตรงผานกิจกรรมการแสดงดนตรีทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูในหลักของฐานศาสตรทางดนตรี
และศาสตรที่เกี่ยวของ ทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถสรางสรรคผลงานทางดนตรีเพื่อเลี้ยงชีพได อีกทั้ง
สาขาวิ ชาดนตรี ยังมี บ ทบาทในการตอบสนองพัน ธกิจ ของมหาวิทยาลั ย ดานการทำนุ บ ำรุงศิ ล ปวัฒ นธรรม
กิจกรรมทางดานดนตรีไทยจึงถือเปนการอนุรักษ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น และวัฒนธรรมเปน
เอกลั ก ษณ ข องชาติ ป จ จุ บั น สั ง คมได พั ฒ นาไปในลั ก ษณะก า วกระโดด ซึ่ ง อาจเป น ผลมาจากความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบไรพรมแดน การเปนประเทศเปด ทำใหเกิดการหลั่งไหลของ
วัฒนธรรมนานาชาติ ที่เขามาในสังคมและวัฒนธรรมไทย กอใหเกิดกระแสคลั่งไคลวัฒนธรรมตางชาติ ทำให
เยาวชนและประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมเปนไปตามกระแสเหลานั้น การจัดการศึกษาในศาสตรที่เกี่ยวของ
กั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ ในสถานศึ กษา เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ความรู ค วามสามารถ และรูเท าทั น ในการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ไปทำงานในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จึงเปนอีกวิถีทางหนึ่งที่
จะเปนพลังตานทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมได นอกจากนี้สังคมในปจจุบันยังมีการแขงขันกันสูง
และตองการสังคมที่มีความมั่นคง เปนสังคมแหงสันติสุข จึงจำเปนตองสรางคนบนพื้นฐานของความรูกวางและ
ลึกในศาสตร รวมทั้งใหความสำคัญกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาเห็นความสำคัญและความจำเปนดังกลาว จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนดนตรีไทย ในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติเพื่อพัฒ นาบุคลากรทางดนตรีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดงาน จึงเห็นสมควรที่จะ
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จัด ซื้ อเครื่องดนตรีไทย เพื่ อใช ในการจั ดการเรียนการสอนและจัดกิจ กรรมการแสดงดนตรีในท องถิ่น และ
ระดับชาติ
4. วัตถุประสงค
1) มีเครื่องดนตรีที่ไดมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรี ครบถวนตามมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
2) สามารถนำไปจัดแสดงดนตรีเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับทองถิ่น
และระดับชาติได
3) เครื่องดนตรีที่มี สามารถเปนแหลงเรียนรูทางดานดนตรีใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจที่อยู
ในทองถิ่นได
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/12/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 499,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ชุดเครื่องดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาไดรับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุด

1

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีเครื่องดนตรีที่ไดมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรี ครบถวนตามมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
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ผลกระทบ (Impact)
สามารถนำไปจัดแสดงดนตรีเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับทองถิ่น และ
ระดับชาติได
ผลลัพธ (Outcome)
เครื่องดนตรีที่มี สามารถเปนแหลงเรียนรูทางดานดนตรีใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจที่อยูในทองถิ่นได
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. ชุดเครื่องดนตรีไทยวง
มโหรีเครื่องใหญ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63

102102020131

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดเครื่อง
ดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ
ประกอบไปดวย
ระนาดเอกมโหรี ๑ ราง
ระนาดทุมมโหรี ๑ ราง
ฆองวงใหญมโหรี ๑ วง
ฆองวงเล็กมโหรี ๑ วง
ระนาดเอกเหล็กมโหรี ๑ ราง
ระนาดทุมเหล็กมโหรี ๑ ราง
ซอสามสายไม ๒ คัน
ซอดวง ๒ คัน
ซออู ๒ คัน
จะเข ๒ ตัว
ขลุยเพียงออ ๒ เลา
ขลุยหลิบ ๒ เลา
โทนมโหรี ๑ ใบ
รำมะนา ๑ ใบ
กรับพวง ๒ อัน
ฉิ่ง ๒ คู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 499,800
บาท

499,800.00

รายการครุภัณฑ
1. ชุดเครื่องดนตรีไทยวงมโหรี
เครื่องใหญ ราคา 499800
จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
499,800.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
499,800.00 บาท

รวม 499,800.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
499,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ชุดเครื่องดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดเครื่อง
ดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
หลักสูตรดนตรีศึกษาไดรับการ
พัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6406000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดำเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทำใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป
กับการพัฒ นาทักษะใหมๆ ที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มี
ความสำคัญ แตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่
2) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 98,700.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนวนหลักสูตรที่จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร

15

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความรูเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรูที่ไดไปปรับใช
ในชีวิตประจำวันได
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถการดำเนินชีวิตตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102103010242

102103010142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. พัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
(ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. สัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - คาวิทยากร
3 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท
เปนเงิน 1,800 บาท
- คาวัสดุ 500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท

2,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : - คาวิทยากร
4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
- คาใชสอย 4,800 บาท
คาอาหารกลางวัน 80 คน ๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 60 บาท เปน
เงิน 4,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000
บาท

12,000.00

12,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
2,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

0.00

0.00

102103010842

102103010742

102103010642

102103010542

102103010442

102103010342

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. กิจกรรมอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาไทยสำหรับ
สื่อมวลชน (ภาษาไทย)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย 64 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. อบรมสงเสริมทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
(ภาษาญี่ปุน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. อบรมการใชเอกสาร
ออนไลน (ปกครองทองถิ่น)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. อบรมภาษาอังกฤษ new
normal (ปกครองทองถิ่น)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค 64 - 30 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่
21 (นิเทศศาสตร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย 64 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

8. สงเสริมทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 (นิเทศ
ศาสตร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กค - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : - คาตอบแทน
3,600 บาท
(คาวิทยากร 1 คน คนละ 6ชม.
ชม.ละ 600 บาท = 3,600
บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
3,600 บ.
- วิทยากร 6 ช.ม.ๆละ 600 บ.
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3 ชั่วโมง 1,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3 ชั่วโมง 1,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยาการ 2 ทาน ทานละ 6
ชม. = 7,200 บาท
คาใชสอย (คาอาหาร/
คาอาหารวาง/คาเบี้ยเลี้ยง/คา
เชารถ/คาบำรุงรถ 11,,300
บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 18,500
บาท

18,500.00

0.00

0.00

18,500.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : สงเสริมทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(นิเทศศาสตร)
คาตอบแทนวิทยาการ 2 ทาน
ทานละ 3 ชม. = 3,600 บาท
คาวัสดุ 4,460
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,060 บาท

8,060.00

0.00

0.00

0.00

8,060.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
3,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

102103011342

102103011242

102103011142

102103011042

102103010942

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
9. เสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค 64 - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. กิจกรรมโครงการ
ตะวันออกกลางศึกษา
ประวัติศาสตรสมัยใหมใน
ศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. การศึกษาเรียนรูการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21
(พัฒนาชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย 64 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
12. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพเชิง
พาณิชย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. อบรมเชิงปฏิบัติการใช
ภาษาอาหรับใน MS-Office
(อิสลาม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

9,140.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
9,140.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
2,400 บาท
(คาวิทยากร 2 คน คนละ 2
ช.ม.= 2,400 บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท

2,400.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร
คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท= 3,600
คาวัสดุ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท

8,600.00

8,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : -คาตอบแทน
คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชมๆ
ละ 600 บาทเปนเงิน 1,800
บาท
-คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร 2
คนๆ ละ 3 ช.ม.ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
คายานพาหนะ (สึกหรอ+
น้ำมัน+ทางดวน+เบี้ยเลี้ยง)
4,040 บาท
คาวัสดุ 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,140 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1 คน คน
ละ 6 ช.มๆละ 600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
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102103011842

102103011742

102103011642

102103011542

102103011442

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
14. โปรแกรมผลิตสื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรีในศตวรรษที่ 21
(ดนตรีศกึ ษา)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค 64 - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
15. กิจกรรมสงเสริมทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(การสอนภาษาจีน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
16. พัฒนาทักษะการเรียนรู
ดานดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑
(ดนตรีสากล)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
17. อบรบเชิงปฏิบัติการทาง
ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑
(ดนตรีสากล)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค 64 - 30 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
18. อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
ประชาสัมพันธเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาวิทยากร
จำนวน6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาวิทยากร
จำนวน 2 คนๆละ 3 ชมๆละ
600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร
จำนวน 2 คนๆละ 3 ชมๆละ
600 บาท เปนเงิน 3,600
คาวัสดุ 1,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร
จำนวน 2 คนๆละ 3 ชมๆละ
600 บาท เปนเงิน 3,600
คาวัสดุ 1,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 2 คน (2
ครั้ง ครั้งละ 3 ชมๆละ 600
บาท )
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

รวม 98,700.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
3,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)

2. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

3. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาไทย
สำหรับสื่อมวลชน (ภาษาไทย)

4. อบรมสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาญี่ปุน)

5. อบรมการใชเอกสารออนไลน
(ปกครองทองถิ่น)

6. อบรมภาษาอังกฤษ new normal
(ปกครองทองถิ่น)

7. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (นิเทศ
ศาสตร)

8. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 (นิเทศศาสตร)

9. เสริมทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่
21 (สถาบันนิติวิทยาศาสตร)

10. กิจกรรมโครงการตะวันออกกลาง
ศึกษา ประวัติศาสตรสมัยใหมในศตวรรษ
ที่ 21

11. การศึกษาเรียนรูการพัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21 (พัฒนาชุมชน)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
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กิจกรรมยอย
12. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพเชิงพาณิชย

13. อบรมเชิงปฏิบัติการใชภาษาอาหรับ
ใน MS-Office (อิสลาม)

14. โปรแกรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21
(ดนตรีศึกษา)

15. กิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (การสอนภาษาจีน)

16. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (ดนตรีสากล)

17. อบรบเชิงปฏิบัติการทางดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (ดนตรีสากล)

18. อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
ประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

85.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารยมูนีเราะฮ ยีดำ

121

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6406000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จำเปนในการประกอบ
อาชี พ และทั กษะที่ จ ะต องใช ด ำรงชี วิต อยู ในสังคมการที่ จ ะสรางบั ณ ฑิ ตใหเกิดความรูทั กษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมไดดังที่หวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงสิ่งที่ดีที่
เป น ประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกำลังศึ กษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึ กษาไปแล ว
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมี
ศักยภาพดานอื่นๆเพื่อสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควร
ต องมี ความพร อมด านต างๆก อนจบการศึ กษาให มากที่ สุดคณะมนุ ษ ยศาสตร และสังคมศาสตรไดเล็ งเห็ น
ความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค
4. วัตถุประสงค
1) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2) เพื่อเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พงึ ประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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6. วิธีการดำเนินงาน อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,017,060.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรม มีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร

14

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรูเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม สามารถนำความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจำวันได
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม สามารถการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102103020142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 74400 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 42800 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 117200 บาท

117,200.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
56,300.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
18,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
31,700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
11,200.00

102103020542

102103020442

102103020342

102103020242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอน หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 25200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 160520 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 185720 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 50400 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 38200 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88600 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 100800 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 52100 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 152,900 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 39600 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 47000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 86600 บาท

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอน หลักสูตรภาษาไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอน หลักสูตรภาษาญี่ปุน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอน หลักสูตรการปกครอง
ทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

185,720.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
55,560.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
40,660.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
74,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
15,100.00

88,600.00

39,400.00

14,400.00

26,200.00

8,600.00

152,900.00

36,500.00

30,100.00

61,700.00

24,600.00

86,600.00

31,600.00

13,600.00

33,800.00

7,600.00
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102103021042

102103020942

102103020842

102103020742

102103020642

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

6. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอน หลักสูตรนิเทศศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 36000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 41720 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77720 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 25200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 45020 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70220 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 45000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 24500 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69500 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 13200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 15300 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28500 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 61800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 61800 บาท

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอน หลักสูตรนิติศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอน หลักสูตรประวัติศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียน
การสอน หลักสูตร
ศิลปะการแสดง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตรการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน
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แผนการปฏิบตั งิ าน

77,720.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
45,120.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
15,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
17,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

70,220.00

44,320.00

7,100.00

4,600.00

14,200.00

69,500.00

24,950.00

15,050.00

29,500.00

0.00

28,500.00

10,600.00

9,300.00

8,600.00

0.00

61,800.00

10,800.00

37,800.00

13,200.00

0.00

102103021442

102103021342

102103021242

102103021142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

11. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตรประยุกต
ศิลป
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 5400 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 12000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17400 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 10200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 8600 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18800 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย เปน
เงิน 7500 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7500 บาท

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 30600 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 4000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
คาจาง/วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34600 บาท

12. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตรสห
วิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตรดนตรี
ศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม

จำนวนเงิน
17,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
10,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
1,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

18,800.00

5,000.00

8,800.00

2,500.00

2,500.00

7,500.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

34,600.00

14,400.00

11,200.00

3,600.00

5,400.00

1,017,060
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แผนการปฏิบตั งิ าน

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาไทย

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาญี่ปุน

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรการปกครองทองถิ่น

6. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรนิเทศศาสตร

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตร

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรประวัติศาสตร

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปะการแสดง

10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและ
สังคม

11. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรประยุกตศิลป

12. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00
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กิจกรรมยอย
สอน หลักสูตรสหวิทยาการอิสลามเพื่อ
การพัฒนา

13. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรดนตรีศึกษา

14. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรภาษาจีน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารยมูนีเราะฮ ยีดำ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ สงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพื่อการดำเนิน
ชีวิตที่เปนสุข รหัสโครงการ 6406000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม พัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการสืบสานโครงการพระราชดำริ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 104 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย ผูนำ
ชุมชน และประชาชน อยางนอย (20 โครงการ/กิจกรรม)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ในป จ จุ บั น ประเทศไทยกำลั งเข า สู ภ าวะที่เรีย กวา สังคมผูสูงอายุ ซึ่ งหมายถึง สังคม ที่ มีจ ำนวน
ผูสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งผูสูงอายุเปนวัยที่พรอมไปดวยความรู
ประสบการณ ชี วิ ต มาก เป น ผู สื บ ทอดภู มิ ป ญ ญามิ ให สู ญ หาย มีพ ลั งในการสรางสรรค สิ่ งต างๆ ไดดี เป น
ทรัพ ยากรบุคคลที่ มีคุณ ค า ลู กหลานและคนรุน หลังควรคำนึงถึงคุณ คาและประโยชนของผูสูงอายุ ดังนั้ น
หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะไดตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ
ที่จะทำใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมีความสำคัญตอครอบครัวเพื่อใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตและการ
ดำเนินชีวิตที่เปนสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเปนประชากรที่ลวนกำลังเติบโตเจริญวัยขึ้นมาทดแทน
ผูใหญ และจะเป น กำลั งสำคั ญของชาติ ตอไปในอนาคตจึงถื อวาเป น ทรัพยากรบุ คคลของชาติ หากเด็กและ
เยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและรางกายแข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรม
ประจำใจแลว ก็จะเห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองเปนผูที่มีขีดความสามารถและมีคุณคาสงผลให
ประเทศชาติเจริญสืบไป
จากข อมู ล ดั งกลาว คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา
ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพรอมและเตรียมตัวที่ดีแกประชาชน จึงเสนอ
โครงการสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เปน
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สุข เพื่อจะทำใหผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น สามารถอยูรวมกับครอบครัว
และสังคมไดอยางมีความสุข
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพื่อการดำเนิน
ชีวิตที่เปนสุข
2) เพื่อเสริมสรางพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตที่เปนสุข
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 ตำบล/โรงเรียนในตำบล ประชาชนจังหวัดอางทอง 40
ตำบล/โรงเรียนในตำบล
6. วิธีการดำเนินงาน อบเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นที่เปาหมายในการดำนเนินกิจกรรม
2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนมีความรูความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมากยิ่งขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ตำบล
คน

80
2,000

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ประชาชนมีความรูความเขาใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ผลกระทบ (Impact)
ผูส ูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคม
ไดอยางมีความสุข
ผลลัพธ (Outcome)
ประชาชนดำเนินชีวติ ไดอยางเปนสุข
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. สงเสริมประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
เพื่อการดำเนินชีวิตที่เปนสุข

102102020131

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากรจำนวน 1700 ชัวโมง
เปนเงิน 1,020,000 บาท
คาใชสอย เปนเงอน 700,000
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
คาวัสดุ 380,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,100,000
บาท

2,100,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
400,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
600,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
800,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
300,000.00

รวม 2,100,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สงเสริมประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เปนสุข

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตำบล
เปาหมายในการดำเนินกิจกรรม

ตำบล

10.00

20.00

35.00

5.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสงู อายุ เด็ก
และเยาวชนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองเพิ่มมากขึ้น

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ รหัสโครงการ 6406000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมื่อง และพื้นเศรษฐกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดนอมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิต
อยางมีคุณคาการเสริมสรางและพัฒ นาศักยภาพทุน มนุษย ในสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2 การ
สรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม และยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข งขั น ได อย างยั่ งยื น จากความจำเป น เรงดวนตามนโยบายของชาติ และตามแผนพั ฒ นาแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ทั้ ง 3 ยุ ท ธศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากตอไป

135

4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสำรวจปญหาความตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย
2) เพื่อสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน
2.1) เพื่อสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในดานทุนชุมชนที่เปนภูมิปญญาและผูสูงอายุ
2.2) เพื่อสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในเชิงพื้นที่
3) เพื่อสรางแรงจูงใจของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน
4) เพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน
5. กลุมเปาหมาย
ครัวเรือนเปาหมายตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน เสวนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครัวเรือนเปาหมายที่มีความยากจน
เชิงคุณภาพ
1. ครัวเรือนเปาหมายพนจากระดับความยากจน
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน

40

รอยละ

60

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ครัวเรือนเปาหมายที่มีความยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
ครัวเรือนเปาหมายที่มีความยากจนมีรายรับเพิ่มขึ้นและรายจายลดลง
ผลลัพธ (Outcome)
ครัวเรือนเปาหมายที่มีความยากจนพนเกณฑความยากจน
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101020142

1. สงเสริมศักยภาพชุมชน
ฐานรากมุงสูการสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายได
เพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจแกชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 500 ชัวโมง เปนเงิน
400,000 บาท
คาใชสอย 600,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คา
เชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง
รถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม/คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000,000
บาท

1,000,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
150,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
450,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
350,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
50,000.00

รวม 1,000,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสู
การสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแก
ชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือน
เปาหมายที่มีความยากจน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน
เปาหมายพนจากระดับความ
ยากจน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครัวเรือน

10.00

10.00

15.00

5.00

รอยละ

60.00

60.00

60.00

60.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6406000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู
สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญ
ของการใหบริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพที่เพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงไดจัด
โครงการการบริการวิชาการใหแกชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ตามความตองการของชุมชนสังคมทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคม
และประเทศชาติโดยไดกำหนดแผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อใหการดำเนินงาน
บริการวิชาการของหนวยงานตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ ยุทธศาสตรของคณะฯรวมทั้งจะทำใหการดำเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการดำเนินการอยาง
เปนระบบมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม
2) เพื่อเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมใน
การบริการวิชาการ
5. กลุมเปาหมาย
ชุมชนและสังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติงาน/สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/06/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย

139

9. งบประมาณโครงการ 502,300.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

18

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมีความรูเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไดรับการพัฒนา
ผลลัพธ (Outcome)
กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103107020242

103107020142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. English Edutainment
Day Camp
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย 64 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
21600 บาท
คาใชสอย 8400 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 10000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง
วัสดุ เปนเงิน 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

2. บริการวิชาการใหความรู
ภาษาจีน
ระยะเวลาดำเนินการ
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00
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103107020642

103107020542

103107020442

103107020342

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

3. การใชนวัตกรรมสื่อการ
สอนภาษาญี่ปุนเพื่อทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค - 30 ธค 63
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย 64 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 12000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 16,000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,000.บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 10150 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง
วัสดุ เปนเงิน 12650 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 14400 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 15600 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 10800 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 19200 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

5. เผยแพรความรูกฎหมาย
เบื้องตนสำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค 64 - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ประวัติศาสตรทองถิ่นอยุธยา
: วิธีวิทยาและการบูรณาการ
ความรูเพื่อการจัดการเรียน
การสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

28,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
28,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00
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หมวดรายจาย/รายละเอียด

7. อบรมเชิงปฏิบัติการอาน
และเขียนภาษาไทยเพื่อ
ชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 21600 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 7200 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง
วัสดุ เปนเงิน 1200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 10800 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 5100 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง
วัสดุ เปนเงิน 4100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 5600 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง
วัสดุ เปนเงิน 17200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 16800 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 13200 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 5400 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 8600 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท

8. เยาวชนรุนใหมพรอมใจ
ลดใชพลาสติก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

9. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

103107021142

103107021042

103107020842

ชือ่ กิจกรรมยอย

จำนวนเงิน

103107020942

103107020742

รหัส 12
หลัก

10. อบรมเชิงปฎิบัติการ
สรางสรรคผลงานวิชาการ
“สื่อระบบออนไลน ดนตรี
และนาฏศิลป
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. คุณธรรมจริยธรรมกับคน
รุนใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย - 31 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

14,000.00

0.00
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103107021542

103107021442

103107021342

103107021242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

12. การสรางการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 10800 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 19200 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 21600 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 8400 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7200 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 22800 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 18000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 12000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

13. เยาวชนรูเทาทันสื่อ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

14. ผลิตภัณฑรูปแบบใหม
สรางสรรคไดดวยวัชพืช
“ผักตบชวา”
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย - 31 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

15. การพัฒนาศักยภาพ
ทางดานศิลปะการแสดงใน
ทองถิ่น“การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อสรางความรู
ในการสรางสรรคผลงาน
ทางดานศิลปะการแสดง
แบบราชสำนักอยุธยา”
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00
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103107021842

103107021742

103107021642

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

16. การพัฒนาศักยภาพ
ดนตรีไทยในทองถิ่น “การ
อบรมปฏิบัติการผลงาน
สรางสรรคทางดนตรีไทยใน
รูปแบบอยุธยา”
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค - 31 มีค 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
17. เสริมพลังชุมชนดวย
กระบวนการมีสวนรวมทำ
แผนที่เดินดินชุมชนกลุมชาติ
พันธุมอญบางปะอิน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 18000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 12000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 12000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 18000 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 9000 บาท
คาใชสอย เปนเงิน 11300 บาท
คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/
เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/
วัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,300 บาท

รวม

502,300

18. บริการวิชาการ : สห
วิทยาการเพื่อการพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมย - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

20,300.00

0.00

0.00

20,300.00

0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. English Edutainment Day Camp

2. บริการวิชาการใหความรูภาษาจีน

3. การใชนวัตกรรมสื่อการสอน
ภาษาญี่ปุนเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

60.00

0.00

0.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ไทยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

4. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวในชุมชน

5. เผยแพรความรูกฎหมายเบื้องตน
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

6. อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร
ทองถิ่นอยุธยา : วิธีวิทยาและการบูรณา
การความรูเพื่อการจัดการเรียนการสอน

7. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียน
ภาษาไทยเพื่อชุมชน

8. เยาวชนรุนใหมพรอมใจลดใชพลาสติก

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน

10. อบรมเชิงปฎิบัติการสรางสรรค
ผลงานวิชาการ “สื่อระบบออนไลน
ดนตรีและนาฏศิลป

11. คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุนใหม

12. การสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน

13. เยาวชนรูเ ทาทันสื่อ

14. ผลิตภัณฑรูปแบบใหมสรางสรรคได
ดวยวัชพืช “ผักตบชวา”

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

80.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

120.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

60.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารวม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

45.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

60.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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15. การพัฒนาศักยภาพทางดาน
ศิลปะการแสดงในทองถิ่น“การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อสรางความรูในการ
สรางสรรคผลงานทางดาน
ศิลปะการแสดง แบบราชสำนักอยุธยา”

16. การพัฒนาศักยภาพดนตรีไทยใน
ทองถิ่น “การอบรมปฏิบัติการผลงาน
สรางสรรคทางดนตรีไทยในรูปแบบ
อยุธยา”

17. เสริมพลังชุมชนดวยกระบวนการมี
สวนรวมทำแผนที่เดินดินชุมชนกลุมชาติ
พันธุมอญบางปะอิน

18. บริการวิชาการ : สหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ โครงการรักษน้ำ รักษสิ่งแวดลอม : พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นจากวัสดุเหลือใช
รหัสโครงการ 6406000014
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ X ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบ โตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จากการดำเนินงานโครงการรักษน้ำ รักษสิ่งแวดลอม รักษชุมชนโดยการ
พัฒนาและจัดการผักตบชวาที่เปนวัชพืชนำมาเพิ่มมูลคาเปนดินและปุย ในปงบประมาณ 2563 ซึ่งผักตบชวามี
สารอาหารที่อุดมสมบูรณสามารถเพาะปลูกไดเหมาะกับการทำเกษตรกรรม เชน เปนดินและปุยในการปลูก
พืชผักสวนครัว เกษตรกรรมดานอื่นๆ ตามบริบทและความเหมาะสม ทำใหชุมชนลดคาใชจายและเพิ่มรายได
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแลวนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแนวคิดนำผักตบชวามาพัฒนาเปน
หัตถกรรมในรูปแบบใหม รวมกับใบไผที่ลวงหลนพบเห็นไดทั่วไปในชุมชน ซึ่งอาจจะมีประโยชนบางเมื่อยอย
สลายไปตามกาลเวลา นำมาแปลงสภาพจากเศษวัสดุในทองถิ่นเปนผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพดีกวาเดิม และมี
คุณคาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงประโยชนและ
ขอดีที่เกิดจากผักตบชวาและใบไผดังกลาวขางตน จึงเสนอโครงการเพื่อตอยอดผลิตภัณฑชุมชนและยังเปนการ
บำรุงรักษน้ำ รักษสิ่งแวดลอม และเปนมิตรตอสังคม จึงเปนที่มาของการจัดทำดำเนินโครงการรักษน้ำ รักษ
สิ่งแวดลอม : พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นจากวัสดุเหลือใช ภายใตแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2564
“โครงการผลิตภัณฑจากผักตบชวาและใบไผวัสดุเหลือใชที่สรางมูลคา” กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางมูลคาผลิตภัณฑจากใบไผและผักตบชวา “ผลิตกระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา”
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหม
3) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ
5. กลุมเปาหมาย
ตำบลบานแปง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) สำรวจและรวบรวมวัสดุธรรมชาติ
2) ศึกษาขอมูลจากวัสดุธรรมชาติจากเอกสาร งานวิจัย และเชิงพื้นที่
3) วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบไผและผักตบชวา
4) อบรมเชิงปฏิบตั ิการผลิตกระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา
5) วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหม
6) ออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ
7) จัดทำคูมือผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. กระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา
2. ผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหม
3. บรรจุภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนเครือขายที่ไดรับการถายทอดองคความรูการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน แหลง
เรียนรู ชุมชนที่มีศักยภาพ หนวยงานในพื้นที่ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อแพรขยายองคความรูไดในวง
กวาง เครือขายที่มีความรวมมือดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

200
3
3

เครือขาย

5

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
กระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา
ผลกระทบ (Impact)
ผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหมบรรจุภัณฑจากกระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา
ผลลัพธ (Outcome)
ชุมชนมีสวนรวมเห็นคุณคาจากวัสดุทองถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101030142

1. การผลิตกระดาษทำมือ
จากใบไผและผักตบชวา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

103101030342

103101030242

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ
หัตถกรรมรูปแบบใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
21,000 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหารวาง/
บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง/วัสดุ
เปนเงิน 30,000 บาท
คาวัสดุ 24,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
75,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
24,000 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหาร
วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง/วัสดุ
เปนเงิน 30,000 บาท
คาวัสดุ 16,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
18,000 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหารวาง/
บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง/วัสดุ
เปนเงิน 30,000 บาท
คาวัสดุ 7,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

75,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
10,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
15,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

70,000.00

5,000.00

45,000.00

10,000.00

10,000.00

55,000.00

5,000.00

35,000.00

10,000.00

5,000.00

รวม 200,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การผลิตกระดาษทำมือจากใบไผและ
ผักตบชวา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระดาษทำมือ
จากใบไผและผักตบชวา
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมสามารถนำความรูไปใช
ประโยช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
หัตถกรรมรูปแบบใหม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมนำความรูไ ปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิน
กรรมนำความรูไปใชประโยชน

2. การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม
รูปแบบใหม

3. การออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุ
ธรรมชาติ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

0.00

100.00

100.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ชึ้น

0.00

1.00

2.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ชึ้น

0.00

1.00

2.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ โครงการตอยอดเศรษฐกิจสรางสรรคผลิตภัณฑจากตนกลวยอยางยั่งยืน
รหัสโครงการ 6406000015
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชือ่ โครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ X ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
แนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สรางสรรค ภ ายใตแ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 8
จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีการดำเนินการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณคา (Value creation) ของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาการผลิตสินคาและบริการใหเพิ่มสูงขึ้นมาอยางตอเนื่อง
และจากการขับเคลื่อนแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 สูการปฏิบัติมีหลักการและแนวทางดำเนินงานดังนี้ “การ
กระจายการพั ฒ นาลงสู พื้ น ที่ โดยยึ ดหลั กการพัฒ นาพื้ น ที่ ภารกิจ และการมีสว นรว มให จังหวัดเปน พื้ น ที่
ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสูประเทศ และประเทศสูชุมชน”
และ “เพิ่ มการใช องค ความรู เทคโนโลยี นวัต กรรม และความคิดสรางสรรคใหเปน เครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนในระดับพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชน” จากการดำเนินงานโครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากตนกลวย ชุมชนบานลาว และการออกแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษและเชือกกลวย ชุมชนบาน
ลาว ในปงบประมาณ 2563 นั้น ทำใหชุมชนสามารถพัฒนาการทำกระดาษจากตนกลวยซึ่งเปนวัสดุทองถิ่นที่มี
อยูเปนจำนวนมาก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการ
ใชองคความรู (Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสิน
ทางปญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูทางสังคม และ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม ไดรับการเติมแตงแนวคิดเชิงสรางสรรคบนบริบทของสังคมและวัฒนธรรม จึง
จัดทำโครงการตอยอดเศรษฐกิจสรางสรรคผ ลิตภัณ ฑจากตน กลวยอย างยั่งยืน ภายใตแผนปฏิ บั ติราชการ
ปงบประมาณ 2564 “โครงการพัฒนาเชือกกลวยสูงานผลิตภัณฑหัตถกรรมอยางสรางสรรค” เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนและสังคม
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาเชือกกลวยสูงานผลิตภัณฑหัตถกรรมอยางสรางสรรค 1) การผลิตเสื่อจากเชือกกลวย 2) การ
ยอมเชือกกลวยดวยสีธรรมชาติ 3) การพัฒนาลวดลายเสื่อจากเชือกกลวย
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสื่อเชือกกลวย
5. กลุมเปาหมาย
ชุมชนบานลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) รวบรวมวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ
2) ศึกษาขอมูลการพัฒนาวัสดุธรรมชาติจากภูมิปญญาทองถิ่น เอกสาร งานวิจัย และเชิงพื้นที่
3) วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑจากตนกลวยและเชือกกลวย
4) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากตนกลวยและเชือกกลวย
5) วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสื่อเชือกกลวย
6) จัดทำคูมือผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ
7) คืนองคความรูใหชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 170,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เสื่อจากเชือกกลวย
2. การยอมเชือกกลวยดวยสีธรรมชาติ
3. การพัฒนาลวดลายเสื่อจากเชือกกลวย
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนเครือขายที่ไดรับการถายทอดองคความรูการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน แหลง
เรียนรู ชุมชนที่มีศักยภาพ หนวยงานในพื้นที่ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อแพรขยายองคความรูไดในวง
กวาง เครือขายที่มีความรวมมือดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผืน
สี
ลาย

10
3
3

เครือขาย

5

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
เสื่อจากเชือกกลวย
ผลกระทบ (Impact)
หัตถกรรมจากเชือกกลวย
ผลลัพธ (Outcome)
ชุมชนมีสวนรวมเห็นคุณคาจากวัสดุทองถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101040142

1. การผลิตเสื่อจากเชือก
กลวย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103101040242

2. การยอมเชือกกลวย
ดวยสีธรรมชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 มิย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

103101040342

3. การพัฒนาลวดลายเสื่อ
จากเชือกกลวย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มค 64 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
18,000 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหาร
วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ย
เลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/วัสดุ
เปนเงิน 27,000 บาท
คาวัสด 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
10800 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหาร
วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ย
เลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/วัสดุ
เปนเงิน 17200 บาท
คาวัสดุ 7000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
18,000 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหาร
วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ย
เลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/วัสดุ
เปนเงิน 22,000 บาท
คาวัสดุ
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
10,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

35,000.00

5,000.00

25,000.00

5,000.00

0.00

45,000.00

0.00

25,000.00

15,000.00

5,000.00
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103101040442

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ
หัตถกรรมจากเสื่อเชือก
กลวย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
18,000 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหาร
วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ย
เลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/วัสดุ
เปนเงิน 14,000 บาท
คาวัสด 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
40,000 บาท

40,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
5,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
25,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
5,000.00

รวม 170,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การผลิตเสื่อจากเชือกกลวย

2. การยอมเชือกกลวยดวยสี
ธรรมชาติ

3. การพัฒนาลวดลายเสื่อจาก
เชือกกลวย

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ
หัตถกรรมจากเสื่อเชือกกลวย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสื่อจากเชือกกลวย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนำความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชือกกลวยดวยสี
ธรรมชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนำความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลวดลายเสื่อจาก
เชือกกลวย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนำความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑหัตถกรรม
จากเสื่อเชือกกลวย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนำความรูไปใชประโยชน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ผืน
รอยละ

0.00
85.00

5.00
85.00

5.00
85.00

0.00
0.00

สี

0.00

1.00

2.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

ลาย

0.00

1.00

2.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

85.00

ชึ้น

0.00

0.00

2.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ นวัตกรรมทองถิ่นจากผลิตภัณฑไมยราบยักษและกลวย รหัสโครงการ 6406000016
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู
สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
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[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
จากการดำเนิ นงานโครงการการพัฒ นาผลิตภัณฑ จากตนกลวย ชุมชนบานลาว และการออกแบบ
บรรจุภัณฑจากกระดาษและเชือกกลวย ชุมชนบานลาว ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีแนวคิดในการตอยอดบูรณาการงานกลวยรวมกับไมยราบยักษ ซึ่งตนไมยราบยักษเจริญเติบโตดี
ตามบริเวณชายฝงลำธาร พื้นที่ชื้นแฉะ เปนพืชที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของภาคเหนือและ
ภาคกลางไดดีเพราะเปนพืชลมลุกคาบป ออกดอกติดเมล็ดจำนวนมาก เมื่อฝกแกแตกออกดีดตัวได เปนการ
กระจายพั น ธุ อยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งมาก เมล็ ดพั น ธุ เปลื อกแข็งทนทาน แข็ งแรง สามารถพั กตั ว (seed
dormancy) ไดเปนระยะเวลาหลายปเพื่อรอโอกาสที่ปจจัยแวดลอมเหมาะสมตอการงอกของเมล็ด โดยเฉพาะ
ความชื้นที่เหมาะสมตอการงอก จึงทำใหพืชชนิดนี้แพรกระจายไปไดในหลาย ๆ พื้นที่ และเมื่อเขายึดครอง
พื้นที่แลว ยากที่พรรณไมอื่นจะขึ้นผสมผสานได เนื่องจากไมยราบยักษขึ้นปกคลุมอยูอยางแนนทึบ ทำใหพรรณ
พืชดั้งเดิม เชน กกและหญาหลายชนิด รวมทั้งไมพุมที่ขึ้นตามริมน้ำหรือที่ชื้นแฉะขาดแสงตายลงและคอย ๆ
สูญหายไปจากพื้นที่ สวนประโยชนของไมยราบยักษชวยในการปรับปรุงดิน นำมาใชเปนพืชคลุมดินได เปน
แหลงพืชอาหารสำคัญที่ใหเกสรในการผลิตรอลยัลเยลลีทางภาคเหนือของไทย เมื่อถึงฤดูแลงสามารถนำกิ่งที่
แหงมาทำเปนฟนได นอกเหนือจากนั้น ไมยราบยักษถูกใชเปนยาสำหรับรักษาโรค จากขอมูลจะเห็นไดวา
ไมยราบยักษมีทั้งคุณอนันตและโทษมหันต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงประโยชนและขอดี
ที่เกิดจากไมยราบยักษและกลวยจึงนำมาบูรณาการเปนผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพและคุณคาดานการอนุรักษ
สิ่ งแวดล อ มมากยิ่ งขึ้ น จึ งเสนอโครงการนวัต กรรมท อ งถิ่น จากวัส ดุธ รรมชาติ ภายใตแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ปงบประมาณ 2564 “โครงการนวัตกรรมทองถิ่นจากผลิตภัณฑไมยราบยักษและกลวย เพื่อเพิ่มมูลคาและ
กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม

158

4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางมูลคาผลิตภัณฑจากไมยราบยักษและกลวย
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมยราบยักษและกลวย
5. กลุมเปาหมาย
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) สำรวจและรวบรวมวัสดุธรรมชาติ
2) ศึกษาขอมูลจากวัสดุธรรมชาติจากเอกสาร งานวิจัย และเชิงพื้นที่
3) วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถิ่นจากไมยราบยักษและกลวย
4) ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถิ่นจากไมยราบยักษและกลวย
5) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถิ่นจากไมยราบยักษและกลวย
6) วางแผนและออกแบบหัตถกรรมรูปแบบใหมจากไมยราบยักษและกลวย
7) จัดทำคูมือผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติไมยราบยักษและกลวย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ๑.
ผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถิ่นจากไมยราบยักษและกลวย
2. พัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหม
3. คูมือผลิตภัณฑจากไมยราบยักษและกลวย
เชิงคุณภาพ
1. รอยละการนำความรูไปใชไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชิ้น
ชิ้น
เลม

10
3
1

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถิ่นจากไมยราบยักษและกลวย
ผลกระทบ (Impact)
ผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหมจากไมยราบยักษและกลวย
ผลลัพธ (Outcome)
ชุมชนมีสวนรวมเห็นคุณคาจากวัสดุทองถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103107030342

103107030242

103107030142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การสรางมูลคา
ผลิตภัณฑนวัตกรรม
ทองถิ่นจากไมยราบยักษ
และกลวย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ออกแบบหัตถกรรม
รูปแบบใหมจากไมยราบ
ยักษและกลวย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตค 63 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
24,000 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหาร
วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง/วัสดุ
30,000 บาท
คาวัสดุ
16,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
18,000 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหารวาง/
บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง/วัสดุ 14,000
บาท
คาวัสด 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
1800 บาท
คาใชสอย คาอาหาร/อาหารวาง/
บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง/วัสดุ 6700 บาท
คาวัสดุ 1500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

3. จัดทำคูมือผลิตภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติไมยราบ
ยักษและกลวย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กค 64 - 30 กย 64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

70,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
5,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
45,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
15,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
5,000.00

40,000.00

5,000.00

25,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

0.00

0.00

6,500.00

3,500.00

รวม 120,000.00

160

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การสรางมูลคาผลิตภัณฑนวัตกรรม
ทองถิ่นจากไมยราบยักษและกลวย

2. ออกแบบหัตถกรรมรูปแบบใหมจาก
ไมยราบยักษและกลวย

3. จัดทำคูมือผลิตภัณฑจากวัสดุ
ธรรมชาติไมยราบยักษและกลวย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระดาษทำมือจาก
ใบไผและผักตบชวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนำความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑหัตถกรรม
รูปแบบใหม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนำความรูไปใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คูมือผลิตภัณฑ
นวัตกรรมทองถิ่นจากไมยราบยักษและ
กลวย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนำความรูไปใชประโยชน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

แผน

0.00

5.00

5.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ชึ้น

0.00

0.00

2.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

เลม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ

161

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6407000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบณ
ั ฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนงานสนับสนุนนโยบายที่มุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมในการ
ดำเนินการที่สอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลอง
กับภารกิจ การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนให
อาจารย สามารถจัดการเรียนการสอน และบริหารงานตาง ๆ บรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวในแผนการจัดการ
เรียนการสอน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการพัฒนาวารสารในระดับ
คณะใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงจำเปนที่จะตอง
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารหลักสูตร ใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามศาสตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF
3) เพื่อพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการใหเขาสูฐานขอมูล TCI ที่สูงขึ้น
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดำเนินงาน จัดทำวารสารของคณะวิทยาการจัดการ สงนักศึกษาเขารวมการแขงขันทางวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 118,580.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. จำนวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละหลักสูตรที่ไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. รอยละของวารสารที่ไดรับการตีพิมพ
เชิงเวลา
1. รอยละของงานแลวเสร็จตามระยะเวลา
2. รอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนตอกิจกรรม

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) วารสารไดรับการพัฒนาใหอยูในฐานขอมูล TCI
2) นักศึกษาแตละหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ
ผลกระทบ (Impact)
สถานการณการแพรระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 19
ผลลัพธ (Outcome)
1) วารสารอยูในฐานขอมูล TCI ที่สูงขึ้น
2) นักศึกษามีทักษะดานวิชาการที่สูงขึ้น
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร
คน

11
61

รอยละ
รอยละ

85
100

กิจกรรม
รอยละ

4
80

บาท

118,580

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102102030142

1. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติเจาภาพรวมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256331/12/2563

102102030242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256430/06/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

3. การแขงขันทางวิชาการ

102102030342

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256430/03/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิอานบทความ
จำนวน 1 ครั้ง เปนเงิน
20,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

20,460.00

0.00

0.00

20,460.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000
บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 11 คน ๆ ละ 1,800
บาท เปนเงิน 19,800 บาท
คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 110 คน ๆ ละ 1 มื้อ
ๆ ละ 6 บาท เปนเงิน 660
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,460
บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาเชารถ จำนวน 3 คัน ๆ
ละ 2,500 บาท เปนเงิน
7,500 บาท
2. คาเชาชุด จำนวน 4,000
บาท
คาวัสดุ
รายละเอียด :
1. คาวัดสุ จำนวน 3,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000
บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. พัฒนาวารวิทยาการ
จัดการปริทัศน

102102030442

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/06/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102102030542

5. การเตรียมความพรอม
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256430/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

6. ปรับปรุงหลักสูตรคณะ
วิทยาการจัดการ

102102030642

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/03/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาจัดทำเลมวารสาร
จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 50 เลม
ๆ ละ 200 บาท
เปนเงิน 20,000 บาท
2. คาใหบริการการใชงาน
(Subscription) ระบบบริหาร
จัดการขอมูลวารสารออนไลน
(Thai Journals Online
version 2.0 : ThaiJo 2.0)
จำนวน 1 ครั้ง 10,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,700
บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด :
1. คาอาหารกลางวัน จำนวน
36 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 36 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 2,520
บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 6,120 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน
การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน
3 คน ๆ ละ 3,000 เปนเงิน
9,000 บาท
2. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน
การวิพากษหลักสูตร จำนวน 3
คน ๆ ละ 3,000 เปนเงิน
9,000 บาท
คาวัสดุ
รายละเอียด :
คาวัสดุ 8,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,300
บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
10,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
10,700.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

6,120.00

0.00

0.00

0.00

6,120.00

26,300.00

0.00

13,000.00

13,300.00

0.00

รวม 118,580.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติเจาภาพ
รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
ผูเขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ดำเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
หลักสูตรที่ดำเนินการการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
แขงขันทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
นักศึกษาที่ไดการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเลม
ของวารสารที่ไดรับการตีพิมพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
วารสารที่ไดรับการตีพิมพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ไดรับการตรียมความ
พรอมพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
หลักสูตรที่ไดรับการเตรียมความ
พรอม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
หลักสูตรปรับปรุงที่ผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. การแขงขันทางวิชาการ

4. พัฒนาวารวิทยาการจัดการปริทัศน

5. การเตรียมความพรอมเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร

6. ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการ
จัดการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

11.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

3.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

0.00

งาน

0.00

85.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ กาวแรกสูบัณฑิต สรางนักบริหารธุรกิจสูรั้วมหาวิทยาลัย รหัสโครงการ 6407000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ
กาวแรกสูบัณ ฑิ ต สรางนั กบริห ารธุรกิจสู รั้วมหาวิทยาลัย ขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อออกประชาสัมพั นธให
นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตางๆ ทั้งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงหบุรี เกิดความสนใจ
ตอมหาวิทยาลัย ทำใหคณะวิทยาการจัดการเปนที่รูจักอยางกวางขวางและสรางความนาเชื่อถือตอชุมชนและ
บุ ค คลทั่ ว ไป เป ด โอกาสให ส อบถามข อ มู ล ซั ก ถามคณ ะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อออกประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตางๆ ทั้งภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง เกิดความสนใจตอมหาวิทยาลัย ทำใหคณะวิทยาการจัดการ
เปนที่รูจักอยางกวางขวางและสรางความนาเชื่อถือตอชุมชนและบุคคลทั่วไป เปดโอกาสใหสอบถามขอมูล
ซักถามขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเพื่อใหการดำเนินกิจกรรมการรับนักศึกษา
ใหมเปนไปตามเปาหมายการดำเนินงานดานกิจการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสงเสริมและ
สนับสนุน เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม
หลักสูตร สำหรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา แบงออกไดเปนสองสวน คือ การจัดบริการแกนักศึกษา และ
ศิษยเกา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ
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วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา เป น สถาบั น การศึ กษาในระดั บ อุ ด มศึ กษาที่ มี
เป าหมายที่จ ะผลิตบั ณฑิ ตให เป นผู สมบู รณ ทั้งดานวิชาการและคุ ณธรรมจริยธรรม จึ งเห็น สมควรใหมีการ
ดำเนินการประชาสัมพันธเรื่องการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในเชิงรุก ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่จะทำใหเกิดการ
สรางเครือขายตอโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไดทราบขอมูล และซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ
การศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ
2) เพื่อขยายขอบเขตในการสรางเครือขายระหวางคณะวิทยาการจัดการ กับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
3) เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาในปการศึกษา 2564
4) เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร
5) เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
6) เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ
7) เพื่อใหมีนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการเพิ่มมากขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนครั้งละ 20 คน
2) นักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปที่ 1 จำนวน 150 คน
3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวมกิจกรรม Open House จำนวน 150 คน
4) นักศึกษาเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 80 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี
2) เปดบูธประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
3) จัดกิจกรรมการอบรมดานคณิตศาสตร
4) จัดกิจกรรมการอบรมดานคอมพิวเตอร
5) จัดกิจกรรมการอบรมดานภาษาอังกฤษ (English Camp)
6) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 117,090.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งในการออกบูธแนะแนวประชาสัมพันธ
2. จำนวนนักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมดานคณิตศาสตร
3. จำนวนนักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมดานคอมพิวเตอร
4. จำนวนนักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมดานภาษาอังกฤษ (English Camp)
5. จำนวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม Open House
6. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิงคุณภาพ
1. ไดนักเรียนที่มีคุณภาพ และสนใจมาศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ
2. นักศึกษามีการทบทวนความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร
3. นักศึกษามีการทบทวนความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
4. นักศึกษามีการทบทวนความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ (English Camp)
5. นักเรียนมีความสนใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการจัดการ
6. นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมประชาสัมพันธ
2. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตร
3. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
4. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ (English Camp)
5. รอยละการเบิกจายของกิจกรรม Open House
6. รอยละการเบิกจายของกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพฯ
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนในการกิจกรรมกาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ
2. ตนทุนในการอบรมปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตร
3. ตนทุนในการอบรมปรับพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
4. ตนทุนในอบรมปรับพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ (English Camp)
5. ตนทุนในการกิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open House)
6. ตนทุนในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอยางมืออาชีพของนักศึกษา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน
คน

8
1
1
1
150
80

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
100
100
100
100
100

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
100
100
100
100
100

บาท
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท
บาท/คน

30,000
10
35
70
45,000
313

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
- มีนักเรียนรูจักคณะเพิ่มมากขึ้น
- นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานคณิตศาสตร
- นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานคอมพิวเตอร
- นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานภาษาอังกฤษ
- มีนักเรียนสนใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ถูกตอง
ผลกระทบ (Impact)
- เพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1 มากขึ้น
- นักศึกษามีความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น
- นักศึกษามีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น
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- นักศึกษามีความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ (English Camp) เพิ่มมากขึ้น
- นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และมีทักษะการสื่อสารอยางมืออาชีพ
ผลลัพธ (Outcome)
- มีจำนวนนักศึกษาสนใจศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ และคงอยูตลอดปการศึกษา
- นักศึกษาสามารถคิดเกรดเฉลี่ยผลการเรียนของตนเองได
- นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่สามารถนำไปใชในการเรียนการสอนได
- นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
- นักศึกษามีการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองใหดีขึ้น และมีทักษะการสื่อสารอยางมืออาชีพ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102103030442

102103030342

102103030242

102103030142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. กิจกรรมกาวแรกสู
อุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม-มีนาคม
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด :
คาจางทำโบวชัวร จำนวน 1 ครั้ง
ๆ ละ 10,000 บาท
คาจางทำกระเปาผา จำนวน
10,000 บาท
คาจางทำสมุดโนต จำนวน 1 ครั้ง
ๆ ละ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาจางทำเอกสาร จำนวน 150
ชุด ๆละ 10 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500 บาท

2. กิจกรรมอบรมปรับ
พื้นฐานดานคณิตศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม-กันยายน
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมอบรมปรับ
พื้นฐานดานคอมพิวเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม-กันยายน
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมอบรมปรับ
พื้นฐานดานภาษาอังกฤษ
(English Camp)
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม-กันยายน
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
คาจางทำเอกสาร จำนวน 150
ชุด ๆละ 35 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5250 บาท

5,250.00

0.00

0.00

0.00

5,250.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ
ละ 25 บาท รวม 7,500 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ จำนวน 2,840 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10340 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

10,340.00

0.00

0.00

0.00

10,340.00

172

102103030642

102103030542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

5. กิจกรรมเปดบาน
วิชาการ (Open House)

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
คาเชารถ จำนวน 6คันๆละ 1
วันๆละ 2,000 บาท เปนเงิน
12,000 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ จำนวน 11 สาขาๆละ
3,000 บาท เปนเงิน 33,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45000 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ
1,200 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
คาอาหาร 80 คนๆละ 1 มื้อๆละ
70 บาท เปนเงิน 5,600 บาท
คาอาหารวาง 80 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 1,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
ถัว่ เฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม-ธันวาคม
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

6. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลิกภาพและการ
สื่อสารอยางมืออาชีพของ
นักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม-มีนาคม
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

45,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
45,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

รวม 117,090.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมกาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการออกบูธประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดนักเรียนที่
มีคุณภาพ และสนใจมาศึกษาตอ
คณะวิทยาการจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมดาน
คณิตศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
การทบทวนความรูพื้นฐานดาน
คณิตศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมดาน
คอมพิวเตอร

2. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานดาน
คณิตศาสตร

3. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

0.00

8.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00
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4. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานดาน
ภาษาอังกฤษ (English Camp)

5. กิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open
House)

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอยาง
มืออาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
การทบทวนความรูพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมดาน
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
การทบทวนความรูพื้นฐานดาน
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม Open
House
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมี
ความสนใจเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีในคณะวิทยาการ
จัดการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาดานบุคลิกภาพ
และการสื่อสารที่ดี

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

150.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

80.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ 6407000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเปนการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนิน
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณ ฑิต ระดับ อุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนให สถาบันมี การพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับ
ตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษา
และแรงงานจากประเทศ ในกลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทำในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ
เวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิด
ปญหาภาวะการมีงานทำของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด
คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนน
การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถ
ทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทำงานจึงตองเปนผูที่มีความพรอม
ในทุกๆดานทั้งทางดานวิชาการและวุฒิภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียน
การสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สำคัญของคณะวิทยาการจัดการ การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะชวย
ใหนกั ศึกษาไดร
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2) เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูศตวรรษที่ 21
5. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 781 คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนโดยนำนักศึกษาเขาศึกษาดูงานและ
จัดอบรมเพิ่มเติมตามศาสตรวิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 318,450.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เขารวมกิจกรรม
2. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒไิ มนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 1
2. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 2
3. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 3
4. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 4
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายรายหัวของผูเขารวมกิจกรรม
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
รอยละ

781
85

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

25
31
36
8

บาท
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2) นักศึกษาไดเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา
ผลกระทบ (Impact)
-ไมมีผลลัพธ (Outcome)
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพสูศตวรรษที่ 21
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103040142

1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

102103040242

2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาที่พัก 6 คนๆละ2 คืนๆละ
850 บาท =10,200 บาท
-คาน้ำมัน = 6,920 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง 6 คนๆละ 3 วันๆ
ละ240บาท =4,320 บาท
-คาบำรุงรักษารถ 1 คันๆ ละ
1,500บาท =1,500 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,940 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
4,720 บาท
- คาจางเหมารถโดยสาร 4,000
บาท
2 คันๆละ 1 วันๆละ 2,000
บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 720 บาท
3 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,720 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

22,940.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
22,940.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

4,720.00

0.00

4,720.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103040342

3. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

102103040442

4. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 3
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคตะวันออก

102103040542

5. กิจกรรมอบรม “ความรู
เกี่ยวกับโลจิสติกส” (นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 1)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
14,120 บาท
- คาจางเหมารถบัสโดยสาร
13,400 บาท
1 คันๆละ 1 วันๆละ 13,400
บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 720 บาท
3 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,120 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
33,450 บาท
-คาจางเหมารถบัสโดยสาร =
26,800 บาท
1 คันๆละ 2 วันๆละ 13,400
บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง = 2,400 บาท
5 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท
-คาที่พัก 4,250 บาท
5 คนๆละ 1 วันๆละ 850
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,450 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
1,800 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 1,800
บาท
1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

14,120.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
14,120.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

33,450.00

0.00

0.00

33,450.00

0.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103040642

6. กิจกรรมอบรม “ความรู
เกี่ยวกับโลจิสติกส” (นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 2)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2564

102103040742

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมอบรม “ความรู
เกี่ยวกับโลจิสติกส” (นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 3)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2564

102103040842

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. กิจกรรมสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสพบผูปกครอง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2563

102103040942

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. กิจกรรมฝกทักษะภาวะผูนำ
และการทำงานเปนทีม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
1,800 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 1,800
บาท
1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

1,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
3,600 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 3,600
บาท
2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง 4,110 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,110 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

4,110.00

4,110.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 คน ๆ
ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท
รวม 1,440 บาท
-คาอาหาร จำนวน 40 คน ๆ
ละ 3 มื้อ ๆ ละ 100 บาท รวม
12,000 บาท
-คาที่พัก จำนวน 40 คน ๆ ละ
300 บาท รวม 12,000 บาท
-คาเชารถบัส จำนวน 1 คัน ๆ
2 วัน ๆ ละ 8,000 บาท
16,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,440 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

41,440.00

0.00

0.00

41,440.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
1,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103041042

10. กิจกรรมเขารวมโครงการ
แขงขันแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

11. กิจกรรม “ศึกษาดูงาน”

102103041242

102103041142

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัด
ใกลเคียง

12. กิจกรรม “อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ทักษะการสราง
Marketing Content สำหรับ
การสื่อสารผานสื่อ Social
Media ”
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาเชารถตู 1 คัน ๆ ละ 2,500
บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน ๆ
ละ 240 บาท รวม 480
บาท
-คาทำเลมกิจกรรม จำนวน 6
เลม ๆ ละ 250 รวม 1,500
บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ จำนวน 280 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,760 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาบำรุงรักษารถบัส จำนวน
1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท
2. คาน้ำมัน 7,000 บาท
3. คาบำรุงรักษารถตู จำนวน
1 ครั้งๆ ละ 500 บาท
4. คาน้ำมันตู 2,000 บาท
5. คาเบี้ยงเลี้ยง จำนวน 2 คนๆ
ละ
2 วันๆ ละ 240 บาท
รวม 960 บาท
7. คาที่พัก 1 คืน รวม 7,740
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,700 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท
รวม 7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

4,760.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
4,760.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

19,700.00

19,700.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103041642

102103041542

102103041442

102103041342

13. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน
ICT
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
14. กิจกรรมอบรมดานการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อ
สรางงานทางธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มการาคม 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
15. กิจกรรมเสริมทักษะทางดาน
การเขียนโปรแกรมในยุค 4.0
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 264 ถึงวันที่ 31
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
16. โครงการการ บูรณาการ
ความรูสูนอง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

102103041742

17. กิจกรรมอบรมภาวะผูนำและ
การทำงานเปนทีม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 6
ชม ๆ ละ 600 เปนเงิน 3,600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 12
ชม ๆ ละ 600 เปนเงิน 7,200
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 12
ชม ๆ ละ 600 เปนเงิน 7,200
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

7,200.00

0.00

0.00

7,200.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
คาเบี้ยเลีย้ ง
4 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240
เปนเงิน 1,920
คาวัสดุ
คาวัสดุ 2,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,920 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ
6 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
1.คาอาหารกลางวัน จำนวน 60
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท
3. คาวัสดุ เปนเงิน 400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

3,920.00

0.00

0.00

3,920.00

0.00

13,600.00

0.00

0.00

0.00

13,600.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
3,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103041842

18. กิจกรรมอบรม Excel for
HR
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102103042042

102103041942

19. กิจกรรมความรูดานกฎหมาย
แรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

20. กิจกรรม “การพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาตาม
ศาสตร (เก็บเสนทางภาคเหนือ)”
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
เสนทางภาคเหนือ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ
6 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
1.คาอาหารกลางวัน จำนวน 22
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,800 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ
6 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
1.คาอาหารกลางวัน จำนวน 22
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,800 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
1.คาจางเหมารถตู จำนวน 4
วันๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,200 บาท
รวม 8,800 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

5,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
5,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

8,800.00

8,800.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
21. กิจกรรม “ทองเที่ยวจิตอาสา
พัฒนาทองถิ่น”

102103042142

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

102103042442

102103042342

102103042242

22. กิจกรรมที่ 1 เปดบานสภา
วิชาชีพ (FAP OPEN HOUSE)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ
23. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริม
ความรูขั้นพื้นฐานใหนักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
24. กิจกรรมที่ 3 การอบรม
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
รายละเอียด :
1. คาบำรุงรถบัส จำนวน 1
ครั้งๆ ละ 1,500 บาท
2. คาบำรุงรถตู จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 500 บาท
3. คาน้ำมันรถ จำนวน 1 ครั้งๆ
ละ 5,980 บาท
4. คาเบี้ยงเลี้ยง จำนวน 6 คนๆ
ละ 3 วันๆ ละ 240 รวม 4,320
บาท
เปนเงิน 12,300 บาท
คาวัสดุ
รายละเอียด :
คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ
5,000 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,300 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : 1. คาเบี้ยเลี้ยง
120x6x1=720
2. คาบำรุงรถบัส
1,500
บาท
3. คาน้ำมัน
2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,220 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
รายละเอียด :
1. คาวิทยากร 600 x 12 =
7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท
ถัว่ เฉลี่ยจายทุกรายการ

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย
รายละเอียด : 1. คาวิทยากร
1,200x12 = 14,400
2. คาเอกสารประกอบการอบรม
34 x 30=1,020
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,420 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

17,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
17,300.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

4,220.00

0.00

0.00

0.00

4,220.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

15,420.00

0.00

15,420.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103042542

25. กิจกรรมที่ 4 การเขารวม
กิจกรรมแขงขันการตอบปญหา
Accounting Challenge
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2564

102103042642

สถานที่ดำเนินการ
สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพฯ
26. กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
กรมสรรพากร กรุงเทพฯ
27. กิจกรรมรอบรมเชิงปฏิบัติ
หัวขอ “เตรียมความพรอมจาก
วิกฤต COVID-19 สูธรุ กิจ
เทรนดใหมเพื่อการสงออกใน
รูปแบบ New Normal”

102103042742

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย
รายละเอียด : 1. คาเบี้ยเลี้ยง
120x5x1 = 600
2. คาเชารถ 2,500x1คันx1วัน
= 2,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,100 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

3,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : 1. คาเบี้ยเลี้ยง
120x6x1=720
2. คาบำรุงรถบัส
1,500
บาท
3. คาน้ำมัน
2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,220 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางทำ
เอกสาร จำนวน 50 ชุด ๆ ละ
30 บาท
เปนเงิน
1,500 บาท
-คาปายประชาสัมพันธ 1 ปาย
ๆ ละ 500 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง
ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6
ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ 100
บาทจำนวน 1 มื้อๆ ละ 50 คน
เปนเงิน 5,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
มื้อละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อๆ
ละ 50 คนเปนเงิน 1,750 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ
2,190 บาท เปนเงิน 2,190
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,140 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

4,220.00

0.00

4,220.00

0.00

0.00

18,140.00

18,140.00

0.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
3,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103042842

28. กิจกรรมสงเสริมทักษะองค
ความรูภายนอกหองเรียนจาก
การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการจริงใหแกนักศึกษา
ใหไดรับองคความรูในศาสตรการ
เปนผูประกอบการและธุรกิจ
ระหวางประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102103042942

29. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564

102103043142

102103043042

สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
30. กิจกรรมอบรมนวัตกรรม
นักศึกษากลุม A และ B
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 25564 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
31. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากรจำนวน
6 คนๆ ละ 240 บาท ๆ ละ
1,440บาท
-คาที่พักอาจารยคน 5 คน ๆ
ละ 850 บาท เปนเงิน 4,250
บาท
-คาปายประชาสัมพันธ 1
ปาย ๆ ละ 500 บาท
-คาบำรุงรถบัสมหาวิทยาลัย
จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1,500
บาท
-คาน้ำมันรถบัสมหาวิทยาลัย
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,690 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆ
ละ 2 คันๆ ละ 2500 เปนเงิน
5,000 บาท
2. คาเบี้ยเลี้ยงจำนวน 5 คน ๆ
ละ 240 บาท เปนเงิน 1,200
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
คาใชสอย
คาตอบแทน
1.คาตอบแทนวิทยากร 2 ครั้งๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
คาใชสอย
คาตอบแทน
1.คาตอบแทนวิทยากร 2 ครั้งๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท
*ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

12,690.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

6,200.00

0.00

0.00

6,200.00

0.00

7,200.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

7,200.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

รวม

318,450
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
12,690.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
การธนาคาร

2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 1

3. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 2

4. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 3

5. กิจกรรมอบรม “ความรูเกี่ยวกับโลจิ
สติกส” (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส ชั้นปที่ 1)

6. กิจกรรมอบรม “ความรูเกี่ยวกับโลจิ
สติกส” (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส ชั้นปที่ 2)

7. กิจกรรมอบรม “ความรูเกี่ยวกับโลจิ
สติกส” (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส ชั้นปที่ 3)

8. กิจกรรมสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสพบผูปกครอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับทักษาะทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ไดรับความรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

25.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

39.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

29.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

รอย

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

39.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

29.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
9. กิจกรรมฝกทักษะภาวะผูนำและการ
ทำงานเปนทีม

10. กิจกรรมเขารวมโครงการแขงขัน
แผนธุรกิจ

11. กิจกรรม “ศึกษาดูงาน”

12. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการสราง Marketing Content
สำหรับการสื่อสารผานสื่อ Social
Media ”

13. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน ICT

14. กิจกรรมอบรมดานการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตเพื่อสรางงานทาง
ธุรกิจ

15. กิจกรรมเสริมทักษะทางดานการ
เขียนโปรแกรมในยุค 4.0

16. โครงการการ บูรณาการความรูสู
นอง

17. กิจกรรมอบรมภาวะผูนำและการ
ทำงานเปนทีม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาความรูตาม
ศาสตร ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาความรูตาม
ศาสตร ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารับการอบรมตาม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ไดรับความรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและทักษะภาย
หลังจากการรวมกิจกรรม

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

7.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

59.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

59.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

35.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

24.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

24.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00
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18. กิจกรรมอบรม Excel for HR

19. กิจกรรมความรูดานกฎหมาย
แรงงาน

20. กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามศาสตร (เก็บเสนทาง
ภาคเหนือ)”

21. กิจกรรม “ทองเที่ยวจิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่น”

22. กิจกรรมที่ 1 เปดบานสภาวิชาชีพ
(FAP OPEN HOUSE)

23. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมความรู
ขั้นพื้นฐานใหนักศึกษา

24. กิจกรรมที่ 3 การอบรมโปรแกรม
สำเร็จรูปทางบัญชี

25. กิจกรรมที่ 4 การเขารวมกิจกรรม
แขงขันการตอบปญหา Accounting
Challenge

26. กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

27. กิจกรรมรอบรมเชิงปฏิบัติ หัวขอ
“เตรียมความพรอมจากวิกฤต COVID-

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและทักษะภาย
หลังจากการรวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและทักษะภาย
หลังจากการรวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้น
ปที่ 4 สาขาวิชาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้น
ปที่ 4 ไดรับการเตรียมความพรอม
ไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้น
ปที่ 1 - 4 สาขาวิชาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้น
ปที่ 1 - 4 ไดเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

11.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

49.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

34.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

32.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

36.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

6.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

36.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0

0

50

0

189

กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
กลุมเปาหมายเกิดความรูความ
เขาใจและสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่
เขารวมไดรับองคความรูในศาสตร
ที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศีกษาที่
เขารวมโครงการไดรับความรูและ
ทักษะในงานบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับองคความรูดานนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับองคความรูดานเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0

0

85

0

คน

0.00

35.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

22.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

30.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

30.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

19 สูธุรกิจ
เทรนดใหมเพื่อ
การสงออกในรูปแบบ New Normal”

28. กิจกรรมสงเสริมทักษะองคความรู
ภายนอกหองเรียนจากการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการจริงใหแกนักศึกษาให
ไดรับองคความรูในศาสตรการเปน
ผูประกอบการและธุรกิจระหวางประเทศ

29. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม

30. กิจกรรมอบรมนวัตกรรมนักศึกษา
กลุม A และ B

31. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
-ไมมี-

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
-ไมม-ี

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง
รหัสโครงการ 6407000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่
1 การพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนอมนำหลักการทรงงานแนวคิด
ทฤษฎีใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระรา
โชบายสมเด็จ พระเจ าอยู หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เป น หลั กในการปฏิ บั ติงาน จากการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่รับผิดชอบ 2
จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง ซึ่งแตละจังหวัดมีชุมชนมีผลิตภัณฑ หรือ
สิน คา OTOP ที่ ตองการจะพัฒ นา และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ดังนั้น คณะวิทยาการ
จัดการ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีอาชีพ และรายได อยาง
ยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรที่มีความรูในศาสตรตางๆ ที่พรอมจะพัฒนาคุณภาพสินคา
ในชุมชนใหไดรับมาตรฐาน
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ
3) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของชุมชนในพื้นที่เปาหมายใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
5. กลุมเปาหมาย
1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดเวทีประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม/ประเมินผล
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ
3) ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,472,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑของชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
2. จำนวนประชาชนในพื้นที่เปาหมายเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการยกระดับอยางนอย 1 ระดับ
2. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดานองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ
3. ประชาชนในชุมชนมีความสุข มีความรักสามัคคี
4. ประชาชนในชุมชนทีเ่ ขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดานองคความรูและทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เชิงเวลา
1. รอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในการโครงการที่สามารถเบิกจายไดทันตามเวลาที่กำหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ
คน/พื้นที่

8
20

ระดังคุณภาพที่สูงขึ้น
คน/พื้นที่
คน/พื้นที่
คน/พื้นที่

1
20
20
20

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ชุมชนไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑการตอยอดผลิตภัณฑชุมชนมุงสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณภาพ
ผลกระทบ (Impact)
ชุมชนสามารถตอยอด/ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน มผช.
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101050142

1. กิจกรรมการจัดเวที
ประชุมผูนำชุมชนทองถิ่น
(สาขาวิชาการตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101050242

2. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ
ตนแบบ (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 1
ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 2
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 1 วันๆละ
6 คนๆละ 240 บาท เปนเงิน
1,440 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,440 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

6,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
6,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

8,440.00

8,440.00

0.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101050342

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบ (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การคิดตนทุนการผลิต
(สาขาวิชาการตลาด)

103101050442

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,4 00 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,100 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

18,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
18,100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13,100.00

13,100.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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5. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางตราสินคาชุมชน

103101050542

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาการตลาด)

103101050642

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

33,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
33,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

33,100.00

0.00

33,100.00

0.00

0.00
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7. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางสื่อดิจิทัล
(Content &
Storytelling) (สาขาวิชา
การตลาด)

103101050742

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101050842

8. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
(สรางเพจ) (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
- คาจางทำ VDO
ประชาสัมพันธ จำนวน 1
ชุมชนๆละ 10,000 บาท เปน
เงิน 10,000 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,100 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2คนๆละ
2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 600
บาท เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
2 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500
เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,200 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

28,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
28,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

29,200.00

0.00

0.00

29,200.00

0.00
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103101050942

9. กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ(สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

103101051042

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
10. กิจกรรมการออกราน
จำหนายสินคา (สาขาวิชา
การตลาด)

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำปายไวนิล
ประชาสัมพันธ จำนวน 1
ชุมชนๆละ 5 ปายๆละ 1,000
บาท เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาเชารถตูจำนวน 1ครั้งๆละ 2
คันๆละ 1 วันๆละ 2,500 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 1 วันๆละ
6 คนๆละ 240 บาท เปนเงิน
1,440 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,440 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

8,440.00

0.00

0.00

8,440.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
11. การศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการกลุม
(สาขาวิชาการตลาด)

103101051142

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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103101051242

12. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101051342

13. การขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101051442

14. การเตรียมการ
ผลิตภัณฑเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 3
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 คน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 1 วันๆละ2,500
บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ
1 วันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 240 บาท เปน
เงิน 1,440 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,940 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ
1 ครั้งๆละ 2,500บาท เปนเงิน
2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

10,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
10,500.00

4,940.00

0.00

0.00

0.00

4,940.00

5,900.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00
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103101051542

15. การพัฒนาสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101051642

16. การพัฒนาสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคิดตนทุน
การผลิต (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ
2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
-คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

33,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
33,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

14,100.00

0.00

14,100.00

0.00

0.00

200

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
17. การพัฒนาสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางตรา
สินคา

103101051742

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101051842

18. การพัฒนาสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
บรรจุภัณฑ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
-คาจางจัดทำตราสินคา
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

33,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
-คาจางจัดทำบรรจุภัณฑ
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

33,100.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
33,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

33,100.00

0.00

0.00

103101051942

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
19. การสรางมาตรฐาน
สินคาชุมชน กิจกรรม
ประชุมคณะทำงาน
หมูบานเพื่อชี้แจงการขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

103101052042

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
20. การสรางมาตรฐาน
มาตรฐานสินคาชุมชน
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

103101052142

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

21. การสรางมาตรฐาน
สินคาชุมชน กิจกรรมขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 คน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 1 วันๆละ 2,500
บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ
1 วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คนๆ
ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท เปน
เงิน 480 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,980 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

6,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
6,900.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

14,100.00

0.00

0.00

14,100.00

0.00

2,980.00

0.00

0.00

2,980.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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103101052242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
22. การสรางเครือขาย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด 4.0 กิจกรรมการ
ประชุมเพื่อชี้แจงการ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564

103101052342

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
23. การสรางเครือขาย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด 4.0 กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคา
ออนไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101052442

24. การสรางเครือขาย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด 4.0 กิจกรรมการ
สรางสื่อประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

5,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ
1 คันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 500 บาท
- คาถายเอกสาร 500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
- คาจางทำปายไวนิล
ประชาสัมพันธ จำนวน 1
ชุมชนๆละ 5 ปายๆละ 1,000
บาท เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

14,100.00

0.00

0.00

0.00

14,100.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
5,900.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101052542

25. การสรางเครือขาย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด 4.0 กิจกรรมการ
ออกรานจำหนายสินคา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถนุ ายน 2564

103101052742

103101052642

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
26. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

27. กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นคร
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 1.1
สำรวจและศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑเพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนแมลา
(สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโรงแรม)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 5,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน
จำนวน 1 วันๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000
บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 4,500 บาท

6,900.00

0.00

0.00

0.00

6,900.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103101052942

103101052842

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
28. กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต. แมลา อ.นคร
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 2.1
ลงพื้นที่ประชุม
CONCEPT การพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนแมลา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครสรี
อยุธยา
29. กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นคร
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 3.1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาอาหารวางครั้งๆละ 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

7,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
7,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

33,100.00

33,100.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,900 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6
ชม.ๆ ละ1,200 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาอาหารวางครั้งๆละ 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท

205

103101053042

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
30. กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นคร
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564

103101053142

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
31. กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นคร
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและยกระดับตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ
ชุมชนแมลา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6
ชม.ๆ ละ1,200 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาอาหารวางครั้งๆละ 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6
ชม.ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาอาหารวางครั้งๆละ 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาจัดทำตราสินคาและบรรจุ
ภัณฑ เปนเงิน 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 49,500 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

33,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
33,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

49,500.00

0.00

0.00

49,500.00

0.00
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103101053242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
32. กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นคร
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 6.1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางเครือขายและ
การทำการประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

103101053342

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

33. กิจกรรมที่การพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นคร
หลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 7.1
การจัดตั้งกลุมและขึ้น
ทะเบียนชุมชน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6
ชม.ๆ ละ600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาอาหารวางครั้งๆละ 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,500 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ
1 มื้อๆละ100 บาท เปนเงิน
1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

11,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
11,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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103101053442

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
34. กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต. แมลา อำเภอ
นครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 8.1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาชองการคา
Online(สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101053542

35. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเทคนิคการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ดวยชุมชน (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน วันละ 6
ชม.ๆ ละ600 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาอาหารวางครั้งๆละ 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15100 บาท
ถัวเฉลี่ยนทุกรายการ

15,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน 6
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู 1 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาจางทำปายไวนิล จำนวน 1
ผืนๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10100 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10,100.00

10,100.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
15,100.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101053642

36. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาฝมือสู
มาตรฐานของฝมือ
คุณภาพ (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101053742

37. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบผลิตภัณฑ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆ ละ
1 คันๆ ละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง เปน
เงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,100 บาท
ถัวเฉลี่ยนทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู 1 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาจางจัดทำบรรจุภัณฑ
เปนเงิน 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ถวเฉลี่ยนทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

18,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
18,100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

33,100.00

0.00

33,100.00

0.00

0.00

209

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101053842

38. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การการจัดทำมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ เพื่อเขารับ
การตรวจมาตรฐาน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101053942

39. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การตลาดออนไลน เพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน 6
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู 1 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท
ถัวเฉลี่ยนทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คน 6
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู 1 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

13,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
13,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13,100.00

0.00

0.00

13,100.00

0.00

210

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101054042

40. กิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑเพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101054142

41. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางผลิตภัณฑ
ชุมชนบานลาว(สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวางในการจัดเวที
ประชุม 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ
2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
- คาอาหารกลางวันในการจัด
เวทีประชุม 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปน
เงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,900 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
1,200 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
2 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

7,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
7,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

37,800.00

37,800.00

0.00

0.00

0.00
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103101054242

42. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางผลิตภัณฑ
ชุมชนบานลาว(สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101054342

43. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตราสินคาและบรรจุภัณฑ
ชุมชนบานลาว (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
1,200 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
2 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
1,200 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
2 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,300 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

37,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
37,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,300.00

0.00

30,300.00

0.00

0.00
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หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101054442

44. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การคิดตนทุนการผลิต
ชุมชนบานลาว (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101054542

45. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนบานลาว
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 3,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,600 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 3
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 คน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 1 วันๆละ2,500
บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

16,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
16,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00
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103101054642

46. กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101054742

47. สรุปผลโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101054842

48. กิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑเพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน จังหวัดอางทอง
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 คน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 1 วันๆละ2,500
บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน
40 แผนๆ ละ 15 บาท เปนเงิน
600 บาท
-คาจางทำเลมรายงาน จำนวน
1 เลม ๆละ 300 บาท เปนเงิน
300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : 1.1.1 จัดเวที
ประชุมผูนำชุมชนทองถิ่น
อางทอง 1 ครั้ง
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ
1 ครั้งๆละ 2,500บาท เปนเงิน
2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

15,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
15,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

900.00

5,900.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00
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103101054942

49. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางผลิตภัณฑ 1
ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

50. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การคิดตนทุนการผลิต

103101055042

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
2 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 2,800 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 68,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94,600 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,2000บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

94,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
94,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

14,100.00

0.00

14,100.00

0.00

0.00
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103101055142

51. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางตราสินคา 1
ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101055242

52. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ
คันๆละ 2,500 เปนเงิน 2,500
บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

33,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
33,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

33,100.00

0.00

33,100.00

0.00

0.00
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53. ประชุมคณะทำงาน
หมูบานเพื่อชี้แจงการขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน 1 ชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

103101055542

103101055442

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
54. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน
1 ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

55. ขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑและจด
ทะเบียนจัดตั้งกลุมชุมชน
จำนวน 1 ชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 3
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 คน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 1 วันๆละ2,500
บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ
1 วันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
-คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
1,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 240 บาท เปน
เงิน 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,700 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

5,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
5,900.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

4,700.00

0.00

0.00

4,700.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
56. กิจกรรมการประชุม
เพื่อชี้แจงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564

103101055742

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
57. กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ
1 คันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 12,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,300 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

5,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
5,900.00

25,300.00

0.00

0.00

0.00

25,300.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101055842

58. กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเตรียม
ความพรอมเพื่อสงเสริม
การขายและ(สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101055942

59. กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564

103101056042

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
60. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำปายไวนิล
ประชาสัมพันธ จำนวน 1
ชุมชนๆละ 2 ปายๆละ 1,000
บาท เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

14,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน
จำนวน 1 วันๆ ละ 2,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8,400.00

0.00

0.00

0.00

8,400.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
14,100.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101056142

61. สรุปผลโครงการ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2546

103101056242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
62. กิจกรรมลงพื้นที่
สำรวจความตองการการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม
(สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
63. กิจกรรมศึกษาดูงาน

103101056342

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน
100 แผนๆ ละ 15 บาท เปน
เงิน 1,500 บาท
-คาจางทำเลมรายงาน จำนวน
2 เลม ๆละ 300 บาท เปนเงิน
600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 2 วันๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 960
บาท
- คาจางเหมารถตู 2 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1,000
บาท เปนเงิน 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,960 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

2,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

6,960.00

6,960.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชาที่พัก 24 คนๆละ 1
คืนๆละ 500 บาท เปนเงิน
12,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
2 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
- คาจางเหมารถตู 2 วันๆละ 3
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
15,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1,000
บาท เปนเงิน 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

32,000.00

0.00

32,000.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
2,100.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101056442

64. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

65. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

103101056542

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
2 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
20 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 2,800 บาท
- คาจางเหมารถตู 2 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุประกอบอาหารพัฒนา
ผลิตภัณฑ 2 ครั้งๆละ 15,000
บาท เปนเงิน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
2 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
20 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 2,800 บาท
- คาจางเหมารถตู 2 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
- คาจางทำตราสินคา 1 ครั้งๆ
ละ 15,000 บาท เปนเงิน
15,000 บาท
- คาบรรจุภัณฑ 1 ครั้งๆละ
15,000 บาท เปนเงิน 15,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

56,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
56,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

56,200.00

0.00

56,200.00

0.00

0.00
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หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101056642

66. กิจกรรมการจัดตั้ง
กลุม/ขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2564

103101056742

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
67. กิจกรรม
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ใหม (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2564

103101056842

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
68. กิจกรรมพากลุมไป
ทดลองตลาด (สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 1 วันๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 480
บาท
- คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
1,000 บาท
- คาจางเหมารถตู 1 วันๆละ 2
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

6,480.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
6,480.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

11,920.00

0.00

0.00

11,920.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,480 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอ
- คาจัดทำโบวชัวร 1 งานๆละ
10,000 เปนเงิน 10,000 บาท
-คาจางทำวีดีโอ 1 งานๆละ
30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 2 วันๆ
ละ 240 บาท เปนเงิน 1,920
บาท
- คาจางเหมารถตู 2 วันๆละ 2
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,920 บาท

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
69. กิจกรรมการ
เตรียมการ (สำรวจ)
ผลิตภัณฑเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
จังหวัดอางทอง 1 พื้นที่
จัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น จ. อางทอง
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563

103101057042

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
70. การพัฒนาสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ จังหวัด
อางทอง 1 ผลิตภัณฑ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ
2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

5,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
5,900.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

33,100.00

33,100.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101057142

71. การพัฒนาสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคิดตนทุน
การผลิต (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101057242

72. การพัฒนาสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางตราสินคา
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1200
บาท เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆ ละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
-คาจางทำตราสินคา 20,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

14,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
14,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

40,300.00

0.00

40,300.00

0.00

0.00
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หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101057342

73. การพัฒนาสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101057442

74. การสรางมาตรฐาน
มาตรฐานสินคาชุมชน
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
1 วันๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1200
บาท เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท เปนเงิน 1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆ ละ
1 คันๆละ 2,500 เปนเงิน
2,500 บาท
-คาจางทำบรรจุภัณฑ 30,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 ิญ
สาธารณสุขมาบรรยายความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารคน 3
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน
1,800บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ
1 คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

10,700.00

0.00

10,700.00

0.00

0.00
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75. การสรางมาตรฐาน
สินคาชุมชน กิจกรรมขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน จังหวัดอางทอง
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 - 30
มิถุนายน 2564

103101057642

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
76. การสรางมาตรฐาน
สินคาชุมชน กิจกรรม
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ
ตนแบบ (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 - 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101057742

77. การสรางเครือขาย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด 4.0 กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคา
ออนไลน(สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ
1 วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คนๆ
ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท เปน
เงิน 480 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,740 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

2,740.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาเชารถตูจำนวน 2 คันๆละ
1วันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 1 วันๆละ
5 คนๆละ 240 บาท เปนเงิน
1,200 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ
1 คันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8,200.00

0.00

0.00

8,200.00

0.00

15,100.00

0.00

0.00

15,100.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
2,740.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103101057842

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
78. การสรางเครือขาย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด 4.0 กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมเพื่อ
สงเสริมการขายและ
บริการ(สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

103101057942

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

79. การสรางเครือขาย
เพื่อการตลาดในยุคไทย
แลนด 4.0 กิจกรรมการ
สรางสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 ถึง
30 มิถุนายน 2564

103101058042

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
80. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ
1 คันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
- คาจางทำปายไวนิล
ประชาสัมพันธ จำนวน 1
ชุมชนๆละ 5 ปายๆละ 1,000
บาท เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

15,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน
จำนวน 1 วันๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ ละ 1มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8,900.00

0.00

0.00

0.00

8,900.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
15,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101058142

81. สรุปผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน
100 แผนๆ ละ 15 บาท เปน
เงิน 1,500 บาท
-คาจางทำเลมรายงาน จำนวน
1 เลม ๆละ 300 บาท เปนเงิน
300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

1,800.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
1,800.00

รวม 1,472,400.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมการจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น (สาขาวิชาการตลาด)

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น (สาขาวิชาการตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น (สาขาวิชาการตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ
ตนแบบ (การตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
(สาขาวิชาการตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิด
ตนทุนการผลิต (สาขาวิชา
การตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

2. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑตนแบบ
(สาขาวิชาการตลาด)

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑตนแบบ (สาขาวิชาการตลาด)

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุนการ
ผลิต (สาขาวิชาการตลาด)

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคาชุมชน

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00
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6. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ (สาขาวิชาการตลาด)

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อ
ดิจิทัล (Content & Storytelling)
(สาขาวิชาการตลาด)

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน (สรางเพจ)
(สาขาวิชาการตลาด)

9. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาการตลาด)

10. กิจกรรมการออกรานจำหนายสินคา
(สาขาวิชาการตลาด)

11. การศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
กลุม (สาขาวิชาการตลาด)

12. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชา
การตลาด)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
สรางตราสินคาชุมชน (การตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ (สาขาวิชา
การตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
สื่อดิจิทัล (Content &
Storytelling) (สาขาวิชา
การตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(สรางเพจ) (สาขาวิชาการตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ
ประชาสัมพันธ(สาขาวิชา
การตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ(สาขาวิชา
การตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการออกรานจำหนายสินคา
(สาขาวิชาการตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการกลุม (สาขาวิชาการตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00
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13. การขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

14. การเตรียมการผลิตภัณฑเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน

15. การพัฒนาสินคาชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ

16. การพัฒนาสินคาชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุนการ
ผลิต (สาขาวิชาการบัญชี)

17. การพัฒนาสินคาชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตราสินคา

18. การพัฒนาสินคาชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ

19. การสรางมาตรฐานสินคาชุมชน
กิจกรรมประชุมคณะทำงานหมูบานเพื่อ
ชี้แจงการขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
(สาขาวิชาการตลาด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการเตรียมการผลิตภัณฑเพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาสินคาชุมชน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการพัฒนาสินคาชุมชน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
คิดตนทุนการผลิต (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาสินคาชุมชน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางตราสินคา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาสินคาชุมชน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางมาตรฐานสินคาชุมชน
กิจกรรมประชุมคณะทำงาน

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00
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(สาขาวิชาการบัญชี)

20. การสรางมาตรฐานมาตรฐานสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการบัญชี)

21. การสรางมาตรฐานสินคาชุมชน
กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการบัญชี)

22. การสรางเครือขายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมการประชุม
เพื่อชี้แจงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการบัญชี)

23. การสรางเครือขายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาชองทางการคา
ออนไลน

24. การสรางเครือขายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
หมูบานเพื่อชี้แจงการขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางมาตรฐานมาตรฐาน
สินคาชุมชน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางมาตรฐานสินคาชุมชน
กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชาการบัญชี)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการสรางเครือขายเพื่อ
การตลาดในยุคไทยแลนด 4.0
กิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงการ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชาการบัญชี)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางเครือขายเพื่อ
การตลาดในยุคไทยแลนด 4.0
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาชองทางการคา
ออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางเครือขายเพื่อ
การตลาดในยุคไทยแลนด 4.0
กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

25. การสรางเครือขายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมการออกราน
จำหนายสินคา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางเครือขายเพื่อ
การตลาดในยุคไทยแลนด 4.0
กิจกรรมการออกรานจำหนาย
สินคา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา1.1 สำรวจและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑเพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนแมลา (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต. แมลา อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 2.1 ลงพื้นที่
ประชุม CONCEPT การพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนแมลา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 3.1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ
และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ครั้งที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ

26. ติดตามและประเมินผลโครงการ

27. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนแมลา ต.
แมลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
1.1 สำรวจและศึกษาดูงานผลิตภัณฑเพื่อ
นำมาพัฒนาชุมชนแมลา (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

28. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนแมลา ต.
แมลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
2.1 ลงพื้นที่ประชุม CONCEPT การ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนแมลา

29. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนแมลา ต.
แมลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ครั้งที่ 1

30. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนแมลา ต.

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

แมลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ครั้งที่ 2

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 4.1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ
และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ครั้งที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 5.1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ
ตราสินคาและบรรจุภัณฑ ชุมชน
แมลา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 6.1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการการสรางเครือขาย
และการทำการประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน
แมลา ต.แมลา อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 7.1 การจัดตั้ง
กลุมและขึ้นทะเบียนชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน ชุมชนแมลา ต. แมลา
อำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 8.1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาชองการคา
Online(สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโรงแรม)

31. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนแมลา ต.
แมลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
ยกระดับตราสินคาและบรรจุภัณฑ
ชุมชนแมลา

32. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนแมลา ต.
แมลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
เครือขายและการทำการประชาสัมพันธ

33. กิจกรรมที่การพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนแมลา ต.
แมลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
7.1 การจัดตั้งกลุมและขึ้นทะเบียนชุมชน

34. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนแมลา ต.
แมลา อำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 8.1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาชองการคา
Online(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00
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35. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ดวยชุมชน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

36. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฝมือสู
มาตรฐานของฝมือคุณภาพ (สาขาวิชา
การทองเที่ยว)

37. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
ผลิตภัณฑและพัฒนาบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

38. อบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ เพื่อเขารับการ
ตรวจมาตรฐาน (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)

39. อบรมเชิงปฏิบัติการการตลาด
ออนไลน เพือ่ ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชา
การทองเที่ยว)

40. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ
เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ดวยชุมชน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาฝมือสู
มาตรฐานของฝมือคุณภาพ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ (สาขาวิชา
การทองเที่ยว)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการการจัดทำมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ เพื่อเขารับการ
ตรวจมาตรฐาน (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการตลาดออนไลน เพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00
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41. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ ชุมชนบานลาว(สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

42. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ ชุมชนบานลาว(สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

43. อบรมเชิงปฏิบัติการตราสินคาและ
บรรจุภัณฑชุมชนบานลาว (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

44. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน
การผลิต ชุมชนบานลาว (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

45. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนบานลาว
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)

46. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
การธนาคาร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ
ชุมชนบานลาว(สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ
ชุมชนบานลาว(สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการตราสินคาและบรรจุ
ภัณฑชุมชนบานลาว (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคิดตนทุนการผลิต
ชุมชนบานลาว (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนบานลาว
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
การธนาคาร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00
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(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)

47. สรุปผลโครงการ

48. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ
เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
อางทอง (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

49. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)

50. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน
การผลิต

51. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคา 1 ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

52. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑชมุ ชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
การธนาคาร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมสรุปผล
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
อางทอง (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ 1
ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคิดตนทุนการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางตราสินคา 1 ชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00
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53. ประชุมคณะทำงานหมูบานเพื่อชี้แจง
การขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 1
ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

54. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

55. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑและจด
ทะเบียนจัดตั้งกลุมชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

56. กิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงการ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

57. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

58. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการขาย
และ(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการประชุมคณะทำงานหมูบาน
เพื่อชี้แจงการขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน 1 ชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑและ
จดทะเบียนจัดตั้งกลุมชุมชน
จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการ
ขายและ(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

59. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรุปผลโครงการ (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการลงพื้นที่สำรวจความ
ตองการการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บรรจุภัณฑ (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในกิจกรรมการจัดตั้งกลุม/ขึ้น

60. ติดตามและประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

61. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)

62. กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความ
ตองการการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

63. กิจกรรมศึกษาดูงาน

64. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)

65. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บรรจุภัณฑ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)

66. กิจกรรมการจัดตั้งกลุม/ขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการจัดการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00
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ธุรกิจการคาสมัยใหม)

67. กิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ใหม (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

68. กิจกรรมพากลุมไปทดลองตลาด
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

69. กิจกรรมการเตรียมการ (สำรวจ)
ผลิตภัณฑเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน จังหวัดอางทอง 1 พื้นที่ จัดเวที
ประชุมผูนำชุมชนทองถิ่น จ. อางทอง
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

70. การพัฒนาสินคาชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ
จังหวัดอางทอง 1 ผลิตภัณฑ

71. การพัฒนาสินคาชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุนการ
ผลิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

72. การพัฒนาสินคาชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการสรางตราสินคา
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

73. การพัฒนาสินคาชุมชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ทะเบียนผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหม
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในกิจกรรมพากลุมไปทดลอง
ตลาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการเตรียมการ (สำรวจ)
ผลิตภัณฑเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดอางทอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางผลิตภัณฑ จังหวัด
อางทอง 1 ผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคิดตนทุนการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางตราสินคา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการกิจกรรมอบรมเชิง

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

2.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00
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(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

74. การสรางมาตรฐานมาตรฐานสินคา
ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

75. การสรางมาตรฐานสินคาชุมชน
กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
จังหวัดอางทอง (สาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส)

76. การสรางมาตรฐานสินคาชุมชน
กิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑตนแบบ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

77. การสรางเครือขายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาชองทางการคา
ออนไลน(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

78. การสรางเครือขายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพรอมเพื่อ
สงเสริมการขายและบริการ(สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส)

79. การสรางเครือขายเพื่อการตลาดใน
ยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดอางทอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑตนแบบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางเครือขายเพื่อ
การตลาดในยุคไทยแลนด 4.0
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาชองทางการคา
ออนไลน(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางเครือขายเพื่อ
การตลาดในยุคไทยแลนด 4.0
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพรอมเพื่อสงเสริม
การขายและบริการ(สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรางเครือขายเพื่อ
การตลาดในยุคไทยแลนด 4.0
กิจกรรมการสรางสื่อ

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00
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กิจกรรมยอย

80. ติดตามและประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

81. สรุปผลโครงการ(สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ประชาสัมพันธ(สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สรุปผล
โครงการ(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย รหัสโครงการ 6407000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการพัฒ นาทองถิ่น รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาใหความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ ศึกษา คนควา ทดลอง ระหวางนักศึกษากับอาจารย
และไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบผูรับผิดชอบโครงการ มีหนาที่บริหารจัดการงานบริการ
วิช าการให กับ ชุ มชนโดยเน น พื้ น ที่ จังหวัด พระนครศรี อยุธ ยา และจังหวั ดอางทอง การดำเนิ น งานบริการ
วิชาการป พ.ศ. 2563 จึงไดใชขอมูลจากการลงประชาคมบริการวิชาการ และการสำรวจขอมูลปญหาและ
ความตองการทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เปดเวทีเพื่อเสนอความตองการในการ
พัฒนา และเงื่อนไขที่จะดำเนินการรวมกับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง
ขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการ เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนในทองถิ่นใหสมกับปรัชญาของสถาบันวิจัยและพัฒนา “สรางสรรคปญญาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวมและยั่งยืน”โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยควร
เปนกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรูที่ใชสอนผานนักศึกษา หรือผานกิจกรรมประจำรายวิชาตางๆ และตอง
เปนการเชื่อมโยง ผลการวิจัยที่คณะหรือสาขาวิชามีไปสูการใชประโยชน หรือเปนการนำความรู ประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยตอไป ดังนั้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ งานวิจัย จึงเปนสิ่งสำคัญ ที่กอใหเกิดการเรียนรูของนักศึกษา เนื่องจากเปนการนำองคความรู
ของสาขาวิชาไปสูการบริการวิชาการจากความสำคัญขางตน
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางความเขมแข็งใหธุรกิจชุมชนที่ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ
2) เพื่อเพิ่มกลุมธุรกิจชุมชนที่ใชแนวทางพระราชดำริ
3) เพื่อใหเกิดกลุมธุรกิจชุมชนกลุมใหม มีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหธุรกิจชุมชนมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตลาด สินคา และแขงขันกับจังหวัดอื่นๆ ได
5 เพื่อสรางและพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก/ของฝากประจำชุมชน
6. เพื่อใหผูสูงอายุในชุมชนมีอาชีพ เพิ่มรายได
5. กลุมเปาหมาย
ชุมชนในพื้นที่เปาหมายการพัฒนา
6. วิธีการดำเนินงาน การจัดอบรม บรรยายใหความรู และการฝกปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 335,900.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการอบรมโครงการบรูณาการบริการวิชาการ งานวิจัย
2. จำนวนผูรับการอบรมในพื้นที่เปาหมายเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ไมนอยกวา
2. มีการบูรณาการเดานงานวิจัยกับการบริการวิชาการ ไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 1
2. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 2
3. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 3
4. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 4
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนการดำเนินการตอกิจกรรม (งบประมาณ / 12 กิจกรรม)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

พื้นที่
คน/พื้นที่

12
40

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

15
36
22
27

บาท

27,992

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูเขารับการอบรม ชุมชนไดรับการพัฒนาความรู มีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคโครงการ มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

244

ผลกระทบ (Impact)
1. ดานสถานประกอบการ พัฒนาดานกระบวนการผลิต ดานคุณภาพผลิตภัณฑ มีความตอเนื่องใน
การดำเนินงานโครงการ มีการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
2. ดานมหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน ไดประโยชน จากการเรียนรูรวมกันระหวางภาควิชาการกับภาค
ประชาชน ผลงานดานวิชาการ ดานบริการวิชาการ ดานวิจัย ของมหาวิทยาลัยไดรับการ เผยแพร
ผลลัพธ (Outcome)
1. พัฒนาผลิตภัณฑเดิม สรางผลิตภัณฑใหม เพิ่มรายได ลดรายจาย
2. สวนทางดานมหาวิทยาลัย เกิดการตอยอดเปนงานวิจัย มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มชองทางหารายได
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 31
ธันวาคม 2563

103107040142

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 7,200
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน คนละ
1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 4,000 บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบ การอบรม
จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน 1,200 บาท
- คาจางทำปาย จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 1
ผืนๆละ 300 บาท
เปนเงิน 300 บาท
- คาจัดทำรูปเลมรายงานโครงการ จำนวน
1 ครั้งๆ ละ 4 เลมๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 400 บาท
- คาเชาเหมารถตู จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 2
คันๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- จำนวน 1 ครั้งๆละ 9,100 บาท
เปนเงิน 9,100 บาท

30,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103107040242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

2. อบรมเทคนิคการสราง
ความประทับใจในการ
บริการลูกคาใน
รานอาหาร/เบเกอรรี่

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรจำนวน 2 คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง ครั้งละ 40 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 2,500
บาท เปนเงิน 2,500 บาท-- คาจางทำเลม
รายงานผล จำนวน 4 เลมๆละ 100 บาท
เปนเงิน 400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ
2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาจางเหมารถตู 1 วันๆละ 2 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
- คาจัดทำรูปเลมรายงานจำนวน 4 เลมๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 400 บาท
- คาจางเหมาทำสติ๊กเกอรตราสินคา 1
ครั้งๆละ 4,000 บาท
เปนเงิน 4,000 บาท
- คาจางเหมาถายและตัดตอคลิปวีดีโอ 1
ครั้งๆละ 2,500 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 4,000 บาท
เปนเงิน 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางตราสินคาการ
สรางสื่อดิจิตอลและการ
จัดกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อการประชาสัมพันธ

103107040342

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม – 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง
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แผนการปฏิบตั งิ าน

21,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
21,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

29,900.00

0.00

29,900.00

0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุค 4.0

103107040442

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม – 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

5. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผน
ธุรกิจโดยใช Business
Model CANVAS

103107040542

ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม – มีนาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ
2 มื้อๆละ 35 บาท
เปนเงิน 2,800 บาท
- คาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 40
ชุดๆละ 40 บาท
เปนเงิน 1,600 บาท
- คาจัดทำเลมรายงาน 4 เลมๆ ละ 100
บาท เปนเงิน 400 บาท
- คาจางเหมารถตู 1 วันๆละ 2 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1,800 บาท เปนเงิน
1,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ
ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
10,800 บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 วัน ๆ ละ 3 คัน ๆ
ละ 2,500 บาท เปนเงิน7,500 บาท
- คาอาหาร จำนวน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาจัดทำเอกสาร จำนวน 40 ชุด ๆ ละ
20 บาท เปนเงิน 800 บาท
- คาจัดทำเลมรายงานผล จำนวน 4 เลม ๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 3,700 บาท
เปนเงิน 3,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107040642

6. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชนบานคลองจิก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม – 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบจำลองสถานการณโซ
อุปทาน (Beer Game)
เพื่อปนนักโลจิสติกสรุน
เยาวสูชุมชน ปที่ 2

103107040742

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน – 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ
12 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เปนเงิน
10,800 บาท
คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตู จำนวน 2 วันๆละ 1
คันๆ ละ 2,500 เปนเงิน 5,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
5,600 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
- คาจางทำเลมรายงานผลการดำเนินงาน
จำนวน 4 เลมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน
400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,800 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1
คันๆ ละ 2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม
จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน
1,600 บาท
- คาจางทำเลมรายงานผลการดำเนินงาน
จำนวน 4 เลมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน
400 บาท
- คาจางทำปาย จำนวน 1 ผืนๆ ละ 500
บาท เปนเงิน 500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 4,000 บาท
เปนเงิน 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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แผนการปฏิบตั งิ าน

29,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
29,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

23,000.00

0.00

0.00

23,000.00

0.00

103107040842

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

8. อบรมเชิงปฏิบัติ การ
“การตัดตอวิดีโอเพื่อสราง
VLOG ฉบับวัยทีน” โดย
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนงานวิจยั
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อ
ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000
บาท
- คาเชาเหมารถ 2 แถวในเมือง ราคา
1,200 บาทตอวัน จำนวน 1 วัน จำนวน 2
คัน เปนเงิน 2,400 บาท
- คาเชาเหมารถ 2 แถวนอกเมือง ราคา
2,000 บาทตอวัน จำนวน 1 วัน จำนวน 1
คัน
เปนเงิน 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 4,400 บาท
เปนเงิน 4,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาอาหาร จำนวน 40 คนๆละ
1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม
จำนวน 40 เลมๆ ละ 40 บาท เปนเงิน
1,600 บาท
- คาจางทำปาย จำนวน 1 ผืนๆ ละ 500
บาท เปนเงิน 500 บาท
- คาจางทำเลมรายงานผล จำนวน 4 เลมๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุจำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 4,800 บาท
เปนเงิน 4,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน – 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางกลยุทธในการ
ปรับตัวของตลาดยุค ดิ
จิตัลเพื่อฟนฟูธุรกิจชุมชน
แบบยั่งยืน

103107040942

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน – 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง
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แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

21,300.00

0.00

0.00

21,300.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรม TFRS for
SME

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรบรรยายจำนวน 1
คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท เปน
เงิน 8,400 บาท - คาตอบแทนวิทยากร
กลุม จำนวน 3 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000
บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม
จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน
400 บาท
- คาจางทำเลมรายงานผลการดำเนินงาน
จำนวน 4 เลมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน
400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน ๆ ครั้งๆ ละ 3,200 บาท
เปนเงิน 3,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เปนเงิน 3,600
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 3
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ
100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ
2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800
บาท
- คาจางเหมารถตู 1 วันๆละ 2 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
- คาจางทำเลมรายงานผล 4 เลมๆละ 100
บาท เปนเงิน 400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 7,000 บาท เปนเงิน
7,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

103107041042

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม – 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติ

103107041142

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม – 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง
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แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

12. โครงการปฏิบัติการ
บมเพาะเยาวชนเพื่อสืบ
สานตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นสูการดำเนินธุรกิจ
ชุมชน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การ
บมเพาะเยาวชนเพื่อสืบสานตอยอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นสูการดำเนินธุรกิจชุมชน

30,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม – 30
กันยายน 2564

คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง ๆ ละ 2
คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
2,100 บาท
- คาจางทำเอกสาร จำนวน 30
ชุด ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 1,500 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ 1วันๆ ละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ 2,000 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทังหมด 18,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
1.2 การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลลัพธของกิจกรรมตามโครงการ
ปฏิบัติการบมเพาะเยาวชนเพื่อสืบสานตอ
ยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นสูก าร
ดำเนินธุรกิจชุมชน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000
บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท

103107041242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

รวมเปนเงินทั้งหมด 11,700 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

รวม
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335,900

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
30,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มชองทางหา
รายได

2. อบรมเทคนิคการสรางความประทับใจ
ในการบริการลูกคาในรานอาหาร/
เบเกอรรี่

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคาการสรางสื่อดิจิตอลและการจัด
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อการ
ประชาสัมพันธ

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ยุค 4.0

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจโดยใช Business Model
CANVAS

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชนบาน
คลองจิก

7. อบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลอง
สถานการณโซอุปทาน (Beer Game)
เพื่อปนนักโลจิสติกสรุนเยาวสูชุมชน ปที่
2

8. อบรมเชิงปฏิบัติ การ “การตัดตอ
วิดีโอเพื่อสราง VLOG ฉบับวัยทีน” โดย
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

9. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางกลยุทธ
ในการปรับตัวของตลาดยุค ดิจิตัลเพื่อ
ฟนฟูธุรกิจชุมชนแบบยั่งยืน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

8o

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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กิจกรรมยอย
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรม
TFRS for SME

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ

12. โครงการปฏิบัติการบมเพาะเยาวชน
เพื่อสืบสานตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นสู
การดำเนินธุรกิจชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

0.00

40.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

40.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

40.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการการตอยอด และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอางทอง รหัสโครงการ 6407000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง เปนพื้นที่เปาหมายในการดำเนินงานดานการ
พัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากการลงพื้นที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผาน
มา พบวา ชุมชนที่อยูในพื้นที่เปาหมาย มีความพรอม และใหความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และ
ประสบความสำเร็จ ผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการตลอดปที่ผานมา ทำใหประชาชนที่อยูใน
พื้นที่ ที่บางครั้งมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เขามาหารือถึงประเด็นปญหาของทางกลุมที่กำลังจะ
จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑดังกลาวจะใชวัสดุที่หางาย โดยทางกลุมมีความตั้งใจจะผลิตสินคาให
ดี และมีมาตรฐาน และในปที่ผานมา คณะวิทยาการจัดการไดทำการพัฒนาผลิจภัณฑชุมชนอยางตอเนื่อง และ
ในปที่ผานมา คณะวิทยาการจัดการไดทำการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑที่
ไดรับการยกระดับ และขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จำนวน 2 ผลิตภัณฑ ดังนั้น เพื่อใหเกิด
การ ตอยอด และเกิดความยั่งยืน คณะวิทยาการจัดการ จึงไดเสนอโครงการเพื่อใหชุมชนในพื้นที่เปาหมาย
ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสรางอาชีพ และรายไดใหกับสมาชิกในครอบครัว และสามารถยกระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑใหสามารถเขาสูชองทางการตลาดและสามารถจำหนายได เนื่องจาก คณะวิทยาการจัดการ เปน
สวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับ
ชุมชนโดยเนนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง และสืบเนื่องจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น กรอปกับความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่ตองการใหมีหนวยงานเขามาชวยใน
การแกปญหาของกลุมชุมชน ที่มีปญหาดานองคความรูตาง ๆ ที่จะเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ ของชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ ดังกลาวยังไมสามารถจำหนายไดอยางยั่งยืน รวมทั้งผลิตภัณฑ
ดังกลาวยังไมเปนรูจักของผูบริโภค จากประเด็นปญหาดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงเห็นวา โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ จะเปนโครงการที่สามารถเขาไปแกไขปญหาของชุมชนดังกลาวได ซึ่งจะสงผลใหชุมชนใน
พื้นที่ไดรับการพัฒนาทางดานองคความรูที่สอดคลองกับความตองการ และสามารถนำองคความรูดังกลาวไป
แกปญหาผลิตภัณฑ ของกลุมได รวมทั้งจะเปนการเสริมสรางใหชุมชน ในพื้นที่ดังกลาวเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืนตอไป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อตอยอด และยกระดับผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนใหสามารถตอยอดผลิตภัณฑชุมชนมุงสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1) พื้นที่เปาหมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุมชน
2) พื้นที่เปาหมายในจังหวัดอางทอง จำนวน 1 ชุมชน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) อบรมเชิงปฏิบัติการการฝกปฏิบัติผลิตผลิตภัณฑกระเปาจากเชือก และผลิตภัณฑจากผาลายไทย
2) พัฒนาผลิตภัณฑกระเปาจากเชือก และผลิตภัณฑจากผาลายไทย
3) ติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 244,700.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑของชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
2. จำนวนประชาชาชนในพื้นที่เปาหมายเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑกระเปาจากเชือกของชุมชนบานอบทม และผลิตภัณฑจากผาลายไทยของชุมชนบานลำไทร
ไดรับการยกระดับอยางนอย 1 ระดับ
2. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดานองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ
3. ประชาชนในชุมชนมีความสุข มีความรักสามัคคี
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ
คน/พื้นที่

2
30

ระดับ

1

คน/พื้นที่
คน/พื้นที่

30
30

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
4. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดานองคความรูและทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา
2. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 1
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 2
4. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 3
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนตอหนึ่งผลิตภัณฑ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน/พื้นที่

30

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
21
48
31

บาท

122,350

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
- ชุมชนไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑการตอยอดผลิตภัณฑชุมชนมุงสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณภาพ
ผลกระทบ (Impact)
- ชุมชนสามารถตอยอด/ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน มผช.
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑกระเปา
จากเชือก

103101060142

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - มีนาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-ตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ
ละ 18 ชมๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 32,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 30
คนๆละ 6 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 6,300 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
30 คน ๆ ละ 3 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 9,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 3 วันๆ
ละ 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท
- คาจางทำแพทเทิรนกระเปา
จำนวน 30 ใบๆ ละ 250 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 10,000 บาท

จำนวนเงิน
72,700.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,700
บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
72,700.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบ
ตราสินคา และบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑกระเปาจาก
เชือก

103101060242

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103101060342

3. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำ
การตลาดออนไลนใหกับ
ผลิตภัณฑกระเปาจาก
เชือก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - มิถุนายน
2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 30
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
30 คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆ
ละ 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการทำตราสินคา
และบรรจุภัณฑ เปนเงิน
30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,800
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 30
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
30 คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆ
ละ 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 3,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

44,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
44,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

15,300.00

0.00

0.00

15,300.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,300
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑผาลาย
ไทย

103101060442

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบ
ตราสินคา และบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑผาลายไทย

103101060542

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-ตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ
12 ชมๆ ละ 600 บาท เปน
เงิน 21,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 30
คนๆละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 4,200 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
30 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 6,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 2 วันๆ
ละ 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51,800
บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 30
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
30 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆละ 100
บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆ
ละ 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการทำตราสินคา
และบรรจุภัณฑ เปนเงิน
30,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

51,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
51,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

44,800.00

0.00

44,800.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,800
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
6. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำ
การตลาดออนไลนใหกับ
ผลิตภัณฑผาลายไทย

103101060642

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 30
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
30 คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆ
ละ 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 3,000 บาท

15,300.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
15,300.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,300
บาท

รวม 244,700.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจาก
เชือก

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑกระเปาจากเชือก

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ
การตลาดออนไลนใหกับผลิตภัณฑ
กระเปาจากเชือก

4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจาก
เชือก

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ชิ้น

0.00

0.00

2.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีชองทาง
การขายสินคาออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

ชองทาง

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
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กิจกรรมยอย
5. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑผาลายไทย

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ
การตลาดออนไลนใหกับผลิตภัณฑ
ผาลายไทย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่เขารวมอบรม

ชิ้น

0.00

2.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ชองทาง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีชองทาง
การขายสินคาออนไลน

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6407000016
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ในปงบประมาณ 2560 รัฐบาลไดจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปงบประมาณ 2560 เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในระดับ พื้นที่ ผานกลไก
หมูบาน ดวยการพัฒ นาชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อ
สนับสนุน การเติบ โตของเศรษฐกิจและสงเสริมการกระจายรายไดใหทั่วถึง เนนการพัฒ นาชุมชนใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของหมูบาน โดยการพัฒนาในดานสังคมและคุณภาพชีวิตควบคูไปกับการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจในพื้นที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงาน
หนึ่งที่ชวยในการบำบัดทุกข บำรุงสุขในการใหความรู และการสงเสริมอาชีพ เพื่อพัฬนาคุณภาพชีวิต และ
ยกระดับรายไดให กับคนในชุมชนฐานราก ซึ่งเปน นโยบายสำคัญในการดำเนิ นงานพั ฒ นาคุณภาพชีวิตเพื่ อ
เสริ ม สร า งชุ ม ชนเข ม แข็ ง อย า งยั่ ง ยื น และประชาชนสามารถพึ่ ง พาตนเองได อ ย า งแท จ ริ ง ดั ง นั้ น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ จึงไดเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการจัด
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานราก
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชุมชนในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2) ยกระดับรายไดและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพใหกับครัวเรือนในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
1) อ.ทาเรือ 2) อ.ภาชี 3) อ.มหาราช 4) อ.บางปะหัน 5) อ.นครหลวง 6) อ.บานแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง 6 อำเภอนี้ คณะวิทยาการจัดการ ไดเลือกครัวเรือนมาเขาโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 40 ครัวเรือน
6. วิธีการดำเนินงาน สำรวจ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล สรุปผลโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครัวเรือนทีค่ ณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดครัวเรือน
2. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ/หรือยกระดับรายไดครัวเรือน
3. รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ครัวเรือนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
2. ครัวเรือนที่รวมอบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 1
2. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 2
3. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 3
4. รอยละการเบิกจายของโครงการไตรมาสที่ 4
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนการดำเนินการตอกิจกรรม(งบประมาณ/พื้นที่เปาหมาย)
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน

40

รอยละ
รอยละ

60
15

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

15
35
33
17

บาท

333,333

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
- ครัวเรือนที่คณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู ไดรับการพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดครัวเรือน
ผลกระทบ (Impact)
- ครัวเรือนที่เขารวมอบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว
ผลลัพธ (Outcome)
- ครัวเรือนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดสูงขึ้น และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งกายใจ สติปญญา อารมณและสังคม
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูลครัวเรือน อำเภอ
ทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101070142

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101070242

2. การประชุมแนว
ทางการยกระดับ อำเภอ
ทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 5 วันๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 1,800
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 3 คันๆ ละ
5 วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
37,500 บาท
- คาจางจัดเก็บขอมูล จำนวน
20 คนๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 100
บาท เปนเงิน 6,000 บาท
-คาถายเอกสาร 20 ชุด ๆ ละ 5
ครั้งๆ ละ 10 บาท เปนเงิน
1,000
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 5 ครั้งๆละ
3,308 บาท เปนเงิน 16,540
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62,840 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำเอกสาร จำนวน 10
ชุด ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 500
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

62,840.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
62,840.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500 บาท

สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำบัญชีครัวเรือน
อำเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101070342

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท
เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 คน ๆ
ละๆ 1 ครั้งๆ ละ 120 บาท
เปนเงิน 360 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆ ละ
3 คันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
7,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปน
เงิน 2,100 บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรม จำนวน 30 ชุดๆ ละ
20 บาท เปนเงิน 600 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ
6,340 บาท เปนเงิน 6,340
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน
27,100.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
27,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน อำเภอทาเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103101070442

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 คนๆ ละ 5 วันๆละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 36,000
บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 คน ๆ
ละ 5 วันๆละ 120 บาท
เปนเงิน 1,800 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 5 วันๆ ละ
3 คันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
37,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30
คนๆละ 5 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30
คนๆละ 10 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 10,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 5 ครั้งๆละ
24,120 บาท เปนเงิน 120,600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 221,400บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน
221,400.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
132,840.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
88,560.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. กิจกรรมเปดเวที (คืน
ขอมูลใหพื้นที่) อำเภอ
ทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101070542

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103101070642

6. การสำรวจครัวเรือนใน
อำเภอบานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (5
ครั้ง )
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆ ละ 1 วันๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 360 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 3 คันๆ ละ
2,500 บาท เปนเงิน 7,500
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปน
เงิน 2,100 บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการ
อบรม จำนวน 10 เลม ๆ ละ
500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ
1,500 บาท เปนเงิน 1,500
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,660 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 5 ครั้งๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 1,800
บาท
- คาจางเหมารถตู 5 ครั้งๆละ 2
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
25,000 บาท
- คาจัดเก็บขอมูล 5 ครั้งๆละ
1,050 บาท เปนเงิน 5,250
บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 10,000 บาท เปนเงิน
10,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

26,660.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
26,660.00

42,050.00

42,050.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 42,050 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
7. ประชุมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

103101070742

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

8. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได

103101070842

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - มีนาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : - เบี้ยเลี้ยง 5
คนๆละ 120 บาท เปนเงิน 600
บาท
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปน
เงิน 2,800 บาท
- คาจางเหมารถตู 1 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ
ละ 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
เปนเงิน 28,800 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ
2 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
8,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40
คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท เปน
เงิน 5,600 บาท
- คาจางเหมารถตู 2 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000
บาท เปนเงิน 10,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

9,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
9,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

57,400.00

0.00

57,400.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,400 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
9. กิจกรรมศึกษาดูงาน

103101070942

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายไดของ
ครัวเรือน

103101071042

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- เบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ2 วันๆละ
240 บาท เปนเงิน 2,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ
2 มือ้ ๆละ 100 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
- คาที่พัก 25 คนๆละ 1 คืนๆละ
500 บาท เปนเงิน 12,500 บาท
- คาจางเหมารถตู 2 วันๆละ 3
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ
ละ 4 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600
บาท เปนเงิน 57,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ
4 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
16,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40
คนๆละ 8 มื้อๆละ 35 บาท เปน
เงิน 11,200 บาท
- คาจางเหมารถตู 4 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
10,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 50,250
บาท เปนเงิน 50,250 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

33,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
33,900.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

145,050.00

0.00

0.00

145,050.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 145,050บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
11. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลลัพธของ
โครงการ

103101071142

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

12. การติดตาม
ความกาวหนาครัวเรือน
ใน อำเภอบานแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103101071242

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40
คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปน
เงิน 2,800 บาท
- คาจางเหมารถตู 1 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000
บาท เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 3 ครั้งๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 1,800
บาท
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ
3 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
12,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40
คนๆละ 3 ครั้งๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 8,400 บาท
- คาจางเหมารถตู 3 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
7,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000
บาท เปนเงิน 10,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

26,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
26,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

39,700.00

0.00

0.00

0.00

39,700.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,700 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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13. เปดเวทีครัวเรือน อ.
บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

103101071342

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

103101071442

14. การประชุมชี้แจงแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช,อ.บางปะ
หัน,อ.นครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 1 ครั้งๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 600 บาท
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40
คนๆละ 1 ครั้งๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาจัดทำเอกสาร จำนวน 15
เลมๆละ 200 บาท เปนเงิน
3,000 บาท
- คาจางเหมารถตู 1 วันๆละ 1
คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000
บาท เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำเอกสาร สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 30
คน จำนวนชุดละ 50 บาท
เปนเงิน 4,500 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน
ครั้งละ 30 คนเปนเงิน 3,150
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,650 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

22,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
22,900.00

7,650.00

7,650.00

0.00

0.00

0.00
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15. การลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูลครัวเรือน พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน

103101071642

103101071542

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช,อ.บางปะ
หัน,อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

16. ถอดบทเรียนองค
ความรูประชาชนเพื่อการ
เขารวมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม - 30
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช,อ.บาปะหัน
,อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 3 วันๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 1,800
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ
3วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
7,500 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ
ละ 1 วัน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท จำนวนครั้งละ 30 คนเปน
เงิน 3,150 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ
6,300 บาท เปนเงิน 6,300
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,750 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำเอกสาร สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 30
คน จำนวนชุดละ 30 บาท
เปนเงิน 2,700 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน
ครั้งละ 30 คนเปนเงิน 3,150
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,850 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

19,750.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
19,750.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

5,850.00

5,850.00

0.00

0.00

0.00

273

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
17. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน

103101071742

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช จ.พระนคร
ศรีอนุธยา

18. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน

103101071842

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 31
มีนาคม 254
สถานที่ดำเนินการ
อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3 ครั้ง ๆ
ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 1,200 บาท เปนเงิน 21,600
บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ
3วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
7,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ 100
บาทจำนวน 3 มื้อๆ ละ 30 คน
เปนเงิน 9,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อ
ละ 35 บาท จำนวน 6 มือ้ ๆ ละ
30 คนเปนเงิน 6,300 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 3 ครั้งๆละ
1,000 บาท เปนเงิน 3,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,400 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
1 คนๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ
2วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 30 คนๆละ 4 มื้อๆ ละ
35 บาท เปนเงิน 4,200 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 2 ครั้งๆละ
1,000 บาท เปนเงิน 2,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

47,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
47,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

24,400.00

0.00

24,400.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,400 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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19. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน

103101071942

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

20. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางเสริม
อาชีพเพื่อยกระดับรายได
ตามบริบทของครัวเรือน
อำเภอมหาราช

103101072042

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
1 คนๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ
2วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 30 คนๆละ 4 มื้อๆ ละ
35 บาท เปนเงิน 4,200 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 2 ครั้งๆละ
1,000 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,400 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 ครั้ง ๆ
ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ
2วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ 100
บาทจำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 คน
เปนเงิน 6,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อ
ละ 35 บาท จำนวน 4 มือ้ ๆ ละ
30 คนเปนเงิน 4,200 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 2 ครั้งๆละ
1,000 บาท เปนเงิน 2,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

24,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
24,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

24,400.00

0.00

0.00

24,400.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,400 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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21. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางเสริม
อาชีพเพื่อยกระดับรายได
ตามบริบทของครัวเรือน
อำเภอบางปะหัน

103101072142

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน - 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

22. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางเสริม
อาชีพเพื่อยกระดับรายได
ตามบริบทของครัวเรือน
อำเภอนครหลวง

103101072242

ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน-มิถุนายน
2564
สถานที่ดำเนินการ
อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 ครั้ง ๆ
ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ
2วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ 100
บาทจำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 คน
เปนเงิน 6,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อ
ละ 35 บาท จำนวน 4 มือ้ ๆ ละ
30 คนเปนเงิน 4,200 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 2 ครั้งๆละ
1,000 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,400 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 ครั้ง ๆ
ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ
2วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ 100
บาทจำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 คน
เปนเงิน 6,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อ
ละ 35 บาท จำนวน 4 มือ้ ๆ ละ
30 คนเปนเงิน 4,200 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 2 ครั้งๆละ
1,000 บาท เปนเงิน 2,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

24,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
24,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

24,400.00

0.00

0.00

24,400.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,400 บาท
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23. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลลัพธของ
กิจกรรม

103101072342

ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน
2564
สถานที่ดำเนินการ
อำเภอมหาราช/อำเภอ
บางปะหัน/อำเภอนคร
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3 ครั้ง ๆ
ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 10,800
บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ
3 วัน ๆ ละ 2,500 บาท เปน
เงิน 7,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 1
วัน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
จำนวนครั้งละ 30 คนเปนเงิน
9,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ
ละ 1 วัน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท จำนวนครั้งละ 30 คนเปน
เงิน 3,150 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ
5,100 บาท เปนเงิน 5,100
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

35,550.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
35,550.00

22,950.00

0.00

0.00

0.00

22,950.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,550 บาท
24. การติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดกับคนใน
ชุมชนฐานราก

103101072442

ระยะเวลาดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ
อำเภอมหาราช/อำเภอ
บางปะหัน/อำเภอนคร
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3 ครั้ง ๆ
ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 10,800
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 1
วัน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
จำนวนครั้งละ 30 คนเปนเงิน
9,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ
ละ 1 วัน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท จำนวนครั้งละ 30 คนเปน
เงิน 3,150 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,950 บาท

277

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
25. กิจกรรมเปดเวที (คืน
ขอมูลใหพื้นที่)

103101072542

ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม-กันยายน
2564
สถานที่ดำเนินการ
อำเภอมหาราช/อำเภอ
บางปะหัน/อำเภอนคร
หลวง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3 ครั้ง ๆ
ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 10,800
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 1
วัน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
จำนวนครั้งละ 30 คนเปนเงิน
9,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ
ละ 1 วัน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท จำนวนครั้งละ 30 คน เปน
เงิน 3,150 บาท

22,950.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
22,950.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,950 บาท

รวม

1,000,000

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลครัวเรือน
อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่คณะวิทยาการจัดการ
เขามาใหความรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่
เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไมนอย
กวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
ประชุมมีความรูความเขาใจแนว
ทางการยกระดับรายไดครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

2. การประชุมแนวทางการยกระดับ
อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือน อำเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ชุมชน อำเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครัวเรือน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

10.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

30.00

0.00
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5. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลใหพื้นที่)
อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6. การสำรวจครัวเรือนใน อำเภอบาน
แพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5
ครั้ง )

7. ประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

9. กิจกรรมศึกษาดูงาน

10. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางเสริม
อาชีพเพื่อยกระดับรายไดของครัวเรือน

11. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลลัพธ
ของโครงการ

12. การติดตามความกาวหนาครัวเรือน
ใน อำเภอบานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

13. เปดเวทีครัวเรือน อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

14. การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่ไดรับการจัดเก็บขอมูล

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครัวเรือน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่
เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไมนอย
วา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
การประชุมมีความรูความเขาใจ
แนาวทางการยดระดับรายได
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประช
ชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนทีเ่ ขารวมอบรม

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

40.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

40.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
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15. การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลครัวเรือน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน

16. ถอดบทเรียนองคความรูประชาชน
เพื่อการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน

17. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน

18. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน

19. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และยกระดับรายได
ครัวเรือน

20. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
เสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน อำเภอมหาราช

21. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการสราง
เสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน อำเภอบางปะหัน

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
เสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน อำเภอนครหลวง

23. การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลลัพธของ
กิจกรรม

24. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขาอบรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำวน
ประชาชนที่เขาอบรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

รายไดกับคนในชุมชนฐานราก

25. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลใหพื้นที่)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่เขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

281

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ โครงการนวัตกรรมเพื่อทองถิ่น (จากการดำเนินการของนักศึกษา)
รหัสโครงการ 6407000017
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู
สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ในปงบประมาณ 2564 รัฐบาลไดจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ผานกลไกหมูบาน ดวยการพัฒนาชุมชนให
มีความเขมแข็งและยั่งยืน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
และสงเสริมการกระจายรายไดใหทั่วถึง เนนการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและยังยืน โดยการพัฒนาใน
ด า นสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ควบคู ไปกั บ การพั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น โดยมุงใหนักศึกษาไดมีสวนรวมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรทองถิ่น เพื่อแกปญหาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑกรอบตนออนผักตบชวารสแซบ พรอมทาน ของชุมชนหนองน้ำใส
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑใหม เพื่อบรรจุกรอบตนออนผักตบชวารสแซบ พรอมทาน ของ
ชุมชนหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
กลุมอาชีพ/ชาวบานชุมชนหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

283

6. วิธีการดำเนินงาน
1) อบรมเชิงปฏิบัติการฝกปฏิบัติพัฒนาผลิตภัณฑ
2) อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ
3) ติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
2. จำนวนผลิตภัณฑใหม
3. จำนวนบรรจุภัณฑใหม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
2. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะในการพัฒนาบรรจุภัณฑใหม
เชิงเวลา
1. รอยละของการดำเนินการเปนไปตามที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รายจายตอหัวของผูเขารวมกิจกรรม

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
ไดผลิตภัณฑใหมของชุมชนหนองน้ำใส จำนวน 1 ผลิตภัณฑ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ผลิตภัณฑ
รูปแบบ

20
1
1

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

100

บาท

500

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107050142

1. ลงพื้นที่ประชุมแนวทาง
ชุมชนหนองน้ำใส อ.ภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ
ใหม ครั้งที่ 1

103107050242

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ
ใหม ครั้งที่ 2

103107050342

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 31
ธันวาคม 2563
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย;
- คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
จำนวน 1 คัน × 1 วัน ×
2,500 บาท
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
จำนวน 20 ชุด × 2 มื้อ x 1
วัน × 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 ชุด × 1 มื้อ × 1 วัน ×
100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน;
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 ทาน × 1 ครั้ง × 6 ชั่วโมง ×
600 บาท
คาใชสอย;
- คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
จำนวน 1 คัน × 1 วัน ×
2,500 บาท
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
จำนวน 20 ชุด × 2 มื้อ x 1
วัน × 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 ชุด × 1 มื้อ × 1 วัน ×
100บาท
คาวัสดุ;
- วัสดุประกอบอาหาร จำนวน
1 ชุด × 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,600
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน;
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
2 ทาน × 1 ครั้ง × 6 ชั่วโมง ×
600 บาท
คาใชสอย;
- คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
จำนวน 1 คัน × 1 วัน ×
2,500 บาท
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
จำนวน 20 ชุด × 2 มื้อ x 1
วัน × 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 ชุด × 1 มื้อ × 1 วัน ×
100 บาท
- วัสดุประกอบอาหาร จำนวน

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

5,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
5,900.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

31,600.00

0.00

31,600.00

0.00

0.00

31,600.00

0.00

31,600.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

4. พัฒนานวัตกรรมและ
รูปแบบบรรจุภัณฑ และ
ออกแบบฉลากสินคา

103107050442

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2564 - 31
มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103107050542

5. กิจกรรมทดลองตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 - 30
มิถุนายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

1 ชุด × 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,600
บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน;
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
1 ทาน × 1 ครั้ง × 6 ชั่วโมง ×
600 บาท
คาใชสอย;
- คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
จำนวน 1 คัน × 1 วัน ×
2,500 บาท
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
จำนวน 20 ชุด × 2 มื้อ x 1
วัน × 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
20 ชุด × 1 มื้อ × 1 วัน ×
100 บาท
คาวัสดุ;
- วัสดุบรรจุภัณฑ จำนวน 1
ชุด × 10,000 บาท
- คาจางเหมาออกแบบฉลาก
สินคา จำนวน 1 รูปแบบ ×
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,500
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ;
- วัสดุกิจกรรมทดลองตลาด
จำนวน 1 ชุด × 5,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน จำนวน 1
ครั้ง × 6,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,400 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

24,500.00

0.00

24,500.00

0.00

0.00

6,400.00

0.00

0.00

6,400.00

0.00

รวม 100,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ลงพื้นที่ประชุมแนวทางชุมชนหนอง
น้ำใส อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมี
ผลิตภัณฑใหม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีการ
พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ชุมชนมีบรรจุภัณฑและตราสินคา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ใหมของชุมชนไดนำไปขายใน
ตลาด

2. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑใหม ครั้งที่ 1

3. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑใหม ครั้งที่ 2

4. พัฒนานวัตกรรมและรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ และออกแบบฉลากสินคา

5. กิจกรรมทดลองตลาด

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

20

0

0

0

งาน

1

0

0

0

คน

20

0

0

0

ผลิตภัณฑ

1

0

0

0

คน

20

0

0

0

ผลิตภัณฑ

1

0

0

0

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

10.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)

288

ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การทำวิจัยเปนหัวใจสำคัญของนักศึกษา ผลงานของนักศึกษาเปนแหลงขอมูลและสรางองคความรูที่
เปนประโยชน สามารถนำไปพัฒนาเพื่อใชเปนประโยชนไดตอไป คณะฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสูสาธารณชน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
2) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย
3) สงเสริมการวิจัยบูรณาการใหกบั คณาจารยและบุคลากร
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา และพอาจารยภายในและภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน บรรยายใหความรูโดยวิทยากรพิเศษ นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายปและโปสเตอร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลงานวิจัยที่เขารวมไดรับการพิจารณาและประเมินตามมาตฐาน
เชิงเวลา
1. การดำเนินโครงการเปนไปตามไตรมาสที่ระบุ
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอขอ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

200

ผลงาน

40

กิจกรรม

1

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษานำความรูที่ไดจากเรียนนำมาเขียนผลงานวิจัยของนักศึกษา
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีผลงานที่เปนแหลงขอมูลและเสริมสรางองคความรูใหกับตนเอง
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาสามารถนำเอาความรูที่ไดไปประยุกตเพื่อพัฒนาประเทศ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202010142

1. โครงการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือน มกราคม-มีนาคม
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
กรรมการตัดสินผลงานวิจัย
จำนวน 70 คนๆละ400 บาท
วิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน
3 ชม.ๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000
บาท

150,000.00

รวม 150,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
150,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่
เขารวมไดรับการพิจารณา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

200.00

0.00

0.00

งาน

0.00

40.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
รหัสโครงการ 6408000014
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เป นบั ณ ฑิต ที่มีคุณสมบั ติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น ตามหลักสูต รกิ จกรรมการ
พั ฒ นานั กศึ กษาแบ งออกได เป น สองส วนคื อ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษ ยเกา และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
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หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน
และการดำเนิน ชีวิตได
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 21,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ระบุจำนวนของผลผลลิต
เชิงคุณภาพ
1. มาตรฐานของผลผลิต
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาการดำเนินงาน
เชิงคาใชจาย
1. สามารถใชจายไดทันเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

60

รอยละ

80

ไตรมาส

4

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนำไปใชประโยชนได
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทำกิจกรรม
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาสามารถนำความรูไปถายทอดใหกับผูอื่นไดในอนาคต
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202020142

1. เตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา(สาขาวิชา
คณิตศาสตร)

102202020242
102202020342
102202020442

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 3000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

3,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
3,000.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ
600 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 1800 บาท

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ
600 บาท เปนเงิน 1800 บาท
คาใชสอย น้ำดื่ม 30 ขวดๆละ
6 บาท เปนเงิน 180 บาท
คาวัสดุประกอบกิจกรรม 1020
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 6
ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
3600 บาท
คาวัสดุ คาถายเอกสาร
ประกอบการอบรม 2000 บาท
เปนเงิน 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5600 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท
คาวัสดุ 400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ปรับพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

102202020542

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. เตรียมความพรอมนอง
ป 1 สูโลกอาชีวอนามัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. ปรับความรูพื้นฐาน
ทางดานคหกรรมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. เตรียมความพรอมทาง
วิศวกรรมไฟฟากอนเขา
ศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202020642

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาเขา
ใหมของสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
ประกอบกิจกรรม 3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
3,600.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม

21,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
(สาขาวิชาคณิตศาสตร)

2. ปรับพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เตรียมความพรอมนองป 1 สูโลกอาชี
วอนามัย

4. ปรับความรูพื้นฐานทางดานคหกรรม
ศาสตร

5. เตรียมความพรอมทางวิศวกรรมไฟฟา
กอนเขาศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหมของ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของ
ผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน
ของผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจำนวน
ของผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน
ของผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความ
พรอมกอนเขาศึกษาตอ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาค
หกรรมศาสตรชั้นปที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจผูเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจในกิจกรรมไมนอย
กวา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

0.00

20.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

1.00

คน

0.00

0.00

0.00

9.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

40.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

60.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000015
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
พันธกิจที่สำคัญที่ สุดสำหรับสถาบั นอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่
กำหนดการเรียนการสอนในปจจุบัน ใชหลักของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป นสำคัญ คณะฯ
จึงเสนอโครงการสนับสนุนและและสงเสริมการผลิตบัณฑิต ที่เกี่วของกับการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
5. กลุมเปาหมาย
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 6 หลักสูตร
6. วิธีการดำเนินงาน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยสาขาวิชา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 162,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา
1. การดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจาบงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอขอ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร

6

หลักสูตร

6

หลักสูตร

6

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
พัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ผลกระทบ (Impact)
สนับสนุการจัดการระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcome)
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและตรงตอความตองการของประเทศ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102201010142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/63-30/9/64

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร หลักสูตรละ 2 คนๆ
ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท
คาใชสอยและวัสดุ 118,800
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 162,000
บาท

162,000.00

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รวม 162,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
54,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
108,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และ
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

งาน

0.00

2.00

4.00

0.00

งาน

0.00

2.00

4.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รหัสโครงการ 6408000018
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเปนการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนิน
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปด
อาเซีย นมี แนวโน มที่ นั กศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทำใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทำของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยใน
อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
ใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได
รวมถึงสามารถทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สำคัญ
ของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ
ดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
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ไปเมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ
ยอมเปลี่ย นแปลงไป คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการใหมีกิจ กรรมตาง ๆ เพื่ อเปน การ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2) เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเสริมทักษะ อบรม ศึกษาดูงาน และฝกประสบการณใหกับนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 313,580.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

31

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact))
นักศึกษสามารถนำความรูความสามารถไปประยุกตใชในการเรียนได
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรู และทักษะเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปประยุกตใช
ในการเรียนรูไดยิ่งขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202030142

1. อบรมเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานดานนิติวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

102202030342

102202030242

สถานที่ดำเนินการ
สาขาเคมี
2. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขาเคมี
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเคมี
3. ศึกษาดูงานสาขาคณิตศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สาขาคณิตศาสตร

102202030442

4. อบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับ
นักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600
บาท

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาเชารถตู
2 รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600
บาท

3,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชใจาย
ในการเดินทาง ไดแก คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาน้ำมัน/ใช
รถ 15540 บาท และคาจาง
ทำเลมรายงาน 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16140
บาท
ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 18
ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10800
บาท

16,140.00

0.00

0.00

0.00

16,140.00

10,800.00

0.00

0.00

10,800.00

0.00

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
3,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202030542

5. โครงการอบรมความรูดาน
คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

102202030642

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
6. ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา

102202030742

7. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา
วิศวกรรมไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

102202030842

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
8. กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน
การสอนของสาขาวิศวกรรมไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

102202030942

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
9. กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

7,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
7,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาน้ำมันรถ/
ใชรถ คาเชารถ 14160 บาท
คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
4040 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18200
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000
บาท

18,200.00

0.00

0.00

0.00

18,200.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 3600
บาท คาวัสดุอบรม 6400
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000
บาท

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 8
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 4800 บาท
คาจางทำเลมเอกสาร 1000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5800
บาท

5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 12
ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202031242

102202031142

102202031042

10. ศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกาารอาหาร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
11. นิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
12. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษสาขาอาขี
อนามัยและความปลอดภัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1 และ 2

102202031442

102202031342

สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. กิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสู
สถานประกอลบการภาคอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1, 2 และ 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาน้ำมัน คาเชารถ
และคาวัสดุ 14000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000
บาท

14,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาเชารถ
คาใชรถ และคาวัสดุ 2160
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2160
บาท

2,160.00

0.00

0.00

2,160.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 2 ครั้ง
เปนเงิน 9600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9600
บาท

9,600.00

3,600.00

6,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 6
ชั่วโมง 3600 บาท
คาใชสอย 1240 บาท
คาวัสดุ 160 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คา
เชารถ ในการไปราชการ
16500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16500
บาท

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

16,500.00

5,220.00

5,220.00

6,060.00

0.00

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
14,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202031542

15. กิจกรรมสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือทางอาชีวอามัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

102202031742

102202031642

สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16. นิเทศนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17. การจัดนิทรรศการดานความ
ปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัย
แหงชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

102202031842

สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18. ฝกปฏิบัติการอนามัยชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

102202031942

19. ฝกปฏิบัติการดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางสอบ
เทียบมาตรฐานเครื่องมือฯ
จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
30,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาเชารถ
8550 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8550
บาท

8,550.00

0.00

8,550.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจา ย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชารถ คาน้ำมัน คา
ทางดวน คาบำรุงรถ เปน
เงิน 13490 บาท
คาวัสดุ 3510 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000
บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 2 คน
12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
เปนเงิน 14400 บาท
คาวัสดุอบรม 1600 บาทา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 3600 บาท
คาเชารถตู 6 วัน เปนเงิน
12000 บาท
คาวัสดุอบรม 1250 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16850
บาท

17,000.00

0.00

0.00

0.00

17,000.00

16,000.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

16,850.00

0.00

0.00

16,850.00

0.00

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202032242

102202032142

102202032042

20. คาสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาสาธารณสุขศาสตร
21. เตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝก
ประสบการณ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป
SPSS วิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางสาธาร
สุข
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาสาธารณสุขศาสตร
22. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท
ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

102202032442

102202032342

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
23. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
24. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรรม (ตอเนื่อ)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาสมาชิก
สภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตรแหงประเทศไทย 1
ครั้ง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000
บาท

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางทำ
เอกสาร 2170 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
1085 บาท
คาวัสดุ 1245 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4500
บาท

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 3600
บาท
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 1800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5400
บาท

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชารถ คาน้ำมันรถ
คาบำรุงรถ 3820 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3820
บาท

3,820.00

3,820.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 3600
บาท
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 1400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000
บาท

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

จำนวนเงิน

309

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

102202032542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
25. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

102202032642

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26. ศึกษาดูงานของอาจารยและ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

102202032942

102202032842

102202032742

27. การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษสาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
28. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู สาขา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
29. ศึกษาดูงานของอาจารยและ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาน้ำมัน
รถ คาเชารถ และคาบำรุง
รถ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5680
บาท

5,680.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
5,680.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 14
ชั่วโมง เปนเงิน 8400 บาท
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาที่พัก คาเชารถ คาน้ำมัน
รถ และคาบำรุงรถ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21000
บาท
ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600
บาท

21,000.00

0.00

21,000.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

19,980.00

0.00

19,980.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600
บาท

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาน้ำมันรถ
คาเชารถ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19980
บาท

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202033042

30. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
31. ศึกษาดูงานของอาจารยและ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
102202033142

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชสอย
รายละเอียด : คาจาง
เหมารถตู 2 วัน ๆละ 2000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000
บาท

4,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
คาจางเหมารถ และคาบำรุง
รถ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000
บาท

18,000.00

0.00

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
4,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

0.00

18,000.00

0.00

รวม 313,580.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อบรมเรื่อง ความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับงานดานนิติวิทยาศาสตร

2. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขาเคมี

3. ศึกษาดูงานสาขาคณิตศาสตร

4. อบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับ
นักศึกษา

5. โครงการอบรมความรูดาน
คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา

6. ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเชารวม
โครงการมีความรูความเขาใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการนิเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

25.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00
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กิจกรรมยอย

7. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา
วิศวกรรมไฟฟา

8. กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน
การสอนของสาขาวิศวกรรมไฟฟา

9. กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

10. ศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกาารอาหาร

11. นิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร

12. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษสาขาอาขี
อนามัยและความปลอดภัย

13. กิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสู
สถานประกอลบการภาคอุตสาหกรรม

14. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม

15. กิจกรรมสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือทางอาชีวอามัย

16. นิเทศนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

17. การจัดนิทรรศการดานความ
ปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัย
แหงชาติ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00

คน

0.00

0.00

0.00

60.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

90.00

90.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ

รอยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครัง้

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจมาก
ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
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18. ฝกปฏิบัติการอนามัยชุมชน

19. ฝกปฏิบัติการดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรม

20. คาสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย

21. เตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝก
ประสบการณ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป
SPSS วิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางสาธาร
สุข

22. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท
ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

23. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

24. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรรม (ตอเนื่อ)

25. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง)

26. ศึกษาดูงานของอาจารยและ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

27. การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษสาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

28. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

28.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

28.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ

รอยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจมาก
ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00
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เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู สาขา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

29. ศึกษาดูงานของอาจารยและ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

30. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

31. ศึกษาดูงานของอาจารยและ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000019
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)

315

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ X ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาไดแกการสนับสนุนสงเสริมการทำวิจัยของคณาจารยและ
การประยุกตใชงานวิจัยในการเรียนการสอนนับเปนการถายทอดองคความรูจากการดำเนินงานวิจัย ซึ่งใน
โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกระบวนการหนึ่งที่ทำใหเกิดการเผยแพรองคความรูที่
เกิดจากระบวนการวิจัยและความคิดสรางสรรคถายทอดในรูปแบบรูปเลมรายงานสรุปการดำเนินโครงการวิจัย
ตางๆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญในการสรางและพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
โดยการสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัย แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังพบปญหาใน
เรื่องการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในวารสารที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นคณะฯ ไดเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการ
จัดทำวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับมาตรฐานระดับชาติ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดทำวารสารสำหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหเปนไปตามมาตรฐานของ TCI
2) เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูใหม ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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3) เพื่อพัฒนามาตรฐานของวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับ
มาตรฐานระดับชาติ
4) เพื่อการบริหารจัดการแนวทางการตีพิมพเผยแพรบทความทางวิชาการใหไดรับมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
5. กลุมเปาหมาย
ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 2 ฉบับ
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดเตรียมตนฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อจัดทำวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 95,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
เชิงเวลา
1. การดำเนินโครงการเปนไปตามไตรมาสที่ระบุ
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ฉบับ

2

รอยละ

100

ฉบับ

2

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
วารสารราชภัฏกรุงเกาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
วารสารราชภัฏกรุงเกาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปตามมาตรฐาน TCI
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102201020242

102201020142

1. คาจางทำเลมวารสาร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3 และ 4
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. การยกระดับวารสาร
ราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขาสูฐาน TCI
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำเลม
วารสาร จำนวน 2 ครั้งๆละ
30,000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

60,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
30,000.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอยและ
คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 35,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รวม 95,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาจางทำเลมวารสาร

2. การยกระดับวารสารราชภัฏกรุงเกา
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาสู
ฐาน TCI

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับ
วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ
วิชาการหรือบทความวิจัยเปนไป
ตามมาตรฐานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเขารวม
อบรมการใชงานระบบออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ
ดำเนินการจัดการวารสารดวย
ระบบออนไลน

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

100.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามทำแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6408000021
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เป นบั ณ ฑิต ที่มีคุณสมบั ติพรอม นอกเหนื อจากการจัด การเรียนการสอนที่ จัดขึ้น ตามหลักสูตรกิ จกรรมการ
พั ฒ นานั กศึ กษาแบ งออกได เป น สองส วนคื อ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษ ยเกา และการจั ด กิ จกรรม
นักศึกษาที่ดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณ ของมหาวิทยาลั ยคื อ มี วินัย ใฝรู อุ ตสาหะ สำนึ กดี มีจิ ตอาสา 2. เพื่ อสงเสริมและสนั บ สนุ น การจั ด
กิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดาน
วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดาน
บำเพ็ ญ ประโยชน ห รื อ จิ ต อาสา กิ จ กรรมด า นเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และกิ จ กรรมด า นส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม 3. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดำเนิน ชีวิตได
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 57,593.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินเปนไปดวยระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

30

รอยละ

80

ไตรมาส

4

ไตรมาส

4

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนำไปใชประโยชน
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทำกิจกรรม
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาสามารถนำความรูไปถายทอดใหกับผูอื่นไดในอนาคต
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102201030342

102201030242

102201030142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. ไหวพระวิษณุและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ไหวพระวิษณุและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

102201030442

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. ประกวดงาน
ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 3
ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
1800 บาท
คาใชสอย คาจางเหมาจัดเตรียม
ของไหว 1563 บาท เปนเงิน
1563 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3363 บาท

3,363.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 3
ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
1800 บาท
คาใชสอย คาจางเหมาจัดเตรียม
ของไหว 980 บาท เปนเงิน 980
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2780 บาท

2,780.00

0.00

0.00

0.00

2,780.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร จำนวน 1 คน ๆละ 6
ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
3600 บาท
คาใชสอย คาวัสดุอบรม 2000
บาท เปนเงิน 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5600 บาท

5,600.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน 1600 บาท
คาใชสอย
เงินราางวัล 4 รายการประกวด
3500 บาท
คาปายประชาสัมพันธ 500 บาท
คาถายเอกสาร 1000 บาท
คาโลหรางวัล 749 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุประกวด 6000 บาท
คาวัสดุสำนักงาน 1051 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14400 บาท

14,400.00

0.00

0.00

14,400.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
3,363.00

102201030542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. สักการะพระบิดาแหง
การแพทยและการ
สาธารณสุขไทย ป
การศึกษา 2564
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

102201030742

102201030642

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. เปดโลกอาชีวอนามัย
สานสายใยใสใจวัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมดวย
พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษพลังงานใน
โรงเรียนวัด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3 คนๆละ 2 ชม.ๆละ
600 บาท
คาทำเอกสารประกอบการอบรม
120 เลมๆละ 40 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8400 บาท

8,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
8,400.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ
ละ 600 บาท
คาใชสอย น้ำดื่ม 85 คน 2 มื้อๆ
ละ 6 บาท
คาวัสดุ ประกอบกิจกรรม 2180
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 5000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย คา
เบี้ยเลี้ยง 1440 บาท
คายานพาหนะ 3500 บาท
คาวัสดุ 5060 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

8,050.00

0.00

8,050.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ขนมไทยอาชีพ
ทางเลือกของคนรุนใหม

102201030842

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 1 คน ๆ ละ 8 ชม. ๆ
ละ 600 บาท
คาถายเอกสาร 25 ชุด ๆละ 50
บาท เปนเงิน 1250 บาท
คาวัสดุทำขนม 2000 บาท เปน
เงิน 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8050 บาท

รวม

57,593.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาค
หกรรมศาสตร

2. ไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

4. ประกวดงานศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

5. สักการะพระบิดาแหงการแพทยและ
การสาธารณสุขไทย ปการศึกษา 2564

6. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใยใสใจ
วัฒนธรรม

7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดวยพลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษพลังงานใน
โรงเรียนวัด

8. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขนมไทย
อาชีพทางเลือกของคนรุนใหม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอโครงการผูเขารวมไมนอย
กวารอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอโครงการของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความเขาใจของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
และอาจารยเห็นความสำคัญของ
โบราณสถานและการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
วัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ใชพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษโรงเรียนวัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาเคมี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

คน

80.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

20.00

0.00

คน

0.00

25.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

325

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจำป
รหัสโครงการ 6408000022
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานที่ตองปรับตัวตามสภาพแวดลอมและมีสวนรวม มี
เปาหมายการดาเนินการสอดคลองกับทิศทาง และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ไดกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ดังนั้นเพื่อการพัฒนาเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน คณะวิทยาศาสตฯ จึงไดจัดการทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อ
กำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการดังกลาว
จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารคณะทุกระดับ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงานยอยๆให
สอดคลองกับ นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งบุ คลากรทุกระดั บ มีสวนสำคัญ ในการกำกั บ ดู แลประเด็ น
ยุทธศาสตรต างๆ ให เป น ไปตามเป าหมายของแผนพัฒ นาของคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหคณะ
วิทยาศาสตรฯ สามารถกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบายการพัฒ นาไดอยางมีประสิทธิภ าพและ
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก จึงดำเนินการสัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปขึ้น เพื่อระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคสวนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
คณะ และมหาวิทยาลัยตอไป
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการประเมินผลงานในป
ที่ผานมาละตั้งเปาหมายสาหรับปตอไป
2) เพื่อใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะใหอยูใน
ระดับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)
3) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 337,700.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนของบุคลากรที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไมมี
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
ไมมี
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

1

คน

70

รอยละ

100

รอยละ

100

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010142

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
ยังไมระบุ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
70*5*50 รวม 13,500 บาท
คาอาหารกลางวัน 70*2*350
รวม 49,000 บาท
คาอาหารเย็น 70*2*350 รวม
49,000 บาท
คาที่พัก 70*2*900 รวม
126,000 บาท
คาเชารถบัส 40,200 บาท
คาเชารถตู 6,000 บาท
คาเชาหองประชุมและอุปกรณ
30,000 บาท
คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 337,700
บาท

337,700.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
337,700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวม 337,700.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจำป

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจำป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของ
บุคลากรที่เขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ไมนอยกวา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

70.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000025
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพั น ธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน การเผยแพรการดำเนิน งานของคณะให
บุคคลหนวยงานองคกรทั้งภายในและภายนอกไดทราบความเคลื่อนไหวของคณะทั้งดานงานจัดการเรียนการ
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน
สำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในขณะที่
สั งคมป จ จุ บั น วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เข ามามี บ ทบาทในสั งคมมากขึ้ น แต นั ก เรี ย นกลั บ เลื อ กเรี ย น
วิทยาศาสตรนอยลง ดังนั้นการประชาสัมพันธเพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่รูจักและไดรับการ
ยอมรับจึงเปนสิ่งที่สาคัญที่สุดในสถานการณปจจุบัน จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจที่ตั้งไว
4. วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธคณะใหเปนที่รูจักแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
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5. กลุมเปาหมาย
ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียง
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธคณะแกบุคคลภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จานวนนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไมมี
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
ไมมี
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

500

รอยละ

5

รอยละ

100

รอยละ

100

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203020342

102203020242

102203020142

1. สรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
ใกลเคียง
2. ประชาสัมพันธ
หลักสูตรคณิตศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง
3. ประชาสัมพันธ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
200,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 3000
บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 3000 บาท

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
5000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
150000 บาท
คาวัสดุ 50000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000
บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง
4. ประชาสัมพันธ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ

102203020442

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

รวม 213,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. สรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู
ไดรับขาวสารการประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผูมาสมัคร
เขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มา
สมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
สถานศึกษาที่ไดรับการ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โรงเรียนที่ไดรับการ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น

2. ประชาสัมพันธหลักสูตรคณิตศาสตร

3. ประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง)

4. ประชาสัมพันธหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

0.00

0.00

100.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

5.00

ครั้ง

0.00

0.00

3.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

10.00

ครั้ง

15.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

10.00

กิจกรรม

15.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

10.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000026
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูที่
มีงานทำและที่ มีความประสงคจะเพิ่มพูน ความรูใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาประเทศ แผนการ
พัฒ นาอุดมศึกษา การปฏิรูป การศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาด
แคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ที่ สอดคลองกับการจัดการศึกษา
จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ด านวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นการสอน รวมทั้งสนั บ สนุ น งานด านวิช าการแก
คณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาที่เปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอน
ทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทำงานได
นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพื่อเปนการฝกทักษะในการทำงานกอนการจบการศึกษา
และออกไปปฏิบัติงานจริง จึงจำเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสำหรับใชในการจัดการศึกษา
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและซอมแซมครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 67,390.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. การดำเนินการตามกิจกรรมเปนไปตามเวลาทีกำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ครุภัณฑที่ชำรุดไดรับการซอมแซมใหสามารถใชงานไดเปนปกติ
ผลกระทบ (Impact)
มีครุภัณฑที่มีสภาพดีใชในการเรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcome)
สามารถซอมแซมครุภัณฑใหอยูในสภาพดี
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

3

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

100

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102203030342

102203030242

102203030142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. จัดซอมอุปกรณ
เครื่องจักรทางดาน
อุตสาหกรรม เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางซอม
เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36000 บาท

36,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
36,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางซอม
อุปกรณเครื่องจักรทางดาน
อุตสาหกรรม 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16390 บาท

16,390.00

16,390.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางซอม
ครุภัณฑ ตูแชเย็น 1 เครื่อง
และซอมจักรเย็บผา 6 หลัง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. คาจางซอมอุปกรณ
เครื่องจักรทางดาน
อุตสาหกรรม เพื่อ
สนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ
3. ซอมบำรุง/ปรับปรุง/
พัฒนาสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษาใหพรอมใชงาน
สาขาคหกรรมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร

รวม 67,390.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซอมอุปกรณเครื่องจักรทางดาน
อุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. คาจางซอมอุปกรณเครื่องจักรทางดาน
อุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนสาขา
วิศวกรรมการจัดการ

3. ซอมบำรุง/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษาใหพรอมใชงาน
สาขาคหกรรมศาสตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

ครัง้

2.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
รหัสโครงการ 6408000027
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งการผลิตบัณฑิ ตตองพัฒ นานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอัน พึงประสงค
สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษาสามารถไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
รอบรูเทาทันเทคโนโลยี มีประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพภาย
หลังจากการสำเร็จการศึกษา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะเปนไปตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป
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6. วิธีการดำเนินงาน 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การรวมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 3) การนิเทศนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 56,290.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

120

คน

120

รอยละ

85

รอยละ

85

เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรบั การพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
เชิงเวลา
1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตสอดคลองกับทักษะศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ (Outcome)
การมีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102202040142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. โครงการเชิญวิทยากร
บรรยายพิเศษในรายวิชาของ
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ปการศึกษ 2563
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน
3600 บาท
- คาวัสดุ 820 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4420 บาท

จำนวนเงิน
4,420.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
4,420.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202040342

102202040242

2. โครงการงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน
ครั้งที่ 9

102202040442

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : - คาตอบแทน
2400 บาท
- คาใชสอย 24900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27300 บาท

27,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
27,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน
4800 บาท
- คาใชสอย 850 บาท
- คาวัสดุ 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8650 บาท

8,650.00

0.00

0.00

8,650.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย
3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาใชสอย
2000 บาท
- คาวัสุ 3800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5800 บาท

5,800.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องถอดบทเรียนจากเคมี
อาหารสูการทำเบเกอรี่อยาง
งาย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. โครงการพี่ชวยนอง

102202040542

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
5. นักศึกษาสาธารณสุขสรางสุข
ใหนอง
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12
หลัก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202040742

102202040642

6. นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถานประกอบการที่
นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
7. คณิตจิตอาสา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : - คาตอบแทน
1920 บาท
- คาใชสอย 2200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4120 บาท

4,120.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : - คาใชสอย
3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

3,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
4,120.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

3,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง

รวม 56,290.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในรายวิชาของสาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ปการศึกษ 2563

2. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 9

3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องถอด
บทเรียนจากเคมีอาหารสูการทำเบเกอรี่อ
ยางงาย

4. โครงการพี่ชวยนอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับ
การพัฒนาใหมีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

คน

0.00

13.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับ
ประสบการการนำเสนอผลงานเชิง
วิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ

คน

0.00

13.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

25.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูเขา
อบรมมีความเขาใจในวิชาเคมีอาหาร
และนำไปทำขนมเบเกอรี่ได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรมมี

คน

0.00

0.00

25.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย

5. นักศึกษาสาธารณสุขสรางสุขใหนอง

6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร

7. คณิตจิตอาสา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาทักษะดาน
การเปนจิตอาสา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการทำแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6408000028
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูที่
มีงานทำและที่ มีความประสงคจะเพิ่มพูน ความรูใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาประเทศ แผนการ
พัฒ นาอุดมศึกษา การปฏิรูป การศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาด
แคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ที่ สอดคลองกับการจัดการศึกษา
จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ด านวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นการสอน รวมทั้งสนั บ สนุ น งานด านวิช าการแก
คณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาที่เปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอน
ทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทำงานได
นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพื่อเปนการฝกทักษะในการทำงานกอนการจบการศึกษา
และออกไปปฏิบัติงานจริง จึงจำเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสำหรับใชในการจัดการศึกษา
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 429,801.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
2. จำนวนครัง้ ที่จัดซอมครุภัณฑและจางเหมาบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. รอยละที่ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง

15
5

กิจกรรม

2

รอยละ

80

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1. วัสดุและครุภัณฑที่พรอมสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. บุคคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูและทักษะเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน
ผลกระทบ (Impact)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนและ สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
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ผลลัพธ (Outcome)
มีการจัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนครบถวน มีครุภัณฑไดรับการซอมแซมใหอยูในสภาพดี
บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102202050142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุสำหรับ
สนับสสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ซอมแซม
ครุภัณฑและจางเหมา
บริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-4

102202050242

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาซอมแซม
ครุภัณฑและจางเหมาบริการ
50000 บาท
คาวัสดุการเรียนการสอน, วัสดุ
คอมพิวเตอร, วัสดุสำนักงาน,
วัสดุไฟฟา และวัสดุอื่น
249801 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

299,801.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
133,279.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
57,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
80,360.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
28,962.00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299801
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร
อบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเงิน
14400 บาท
คาใชจายในการจัดอบรม เชน
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครืองดื่ม คาที่พัก คาพาะหนะ
คาเชารถ เปนเงิน 114500
บาท
คาวัสดุอบรม 1,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130000
บาท

รวม 429,801.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. จัดซื้อวัสดุสำหรับสนับสสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ซอมแซมครุภัณฑ
และจางเหมาบริการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ไดดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

11.00

4.00

2.00

2.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัสโครงการ 6408000032
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)

352

ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ภ ารกิ จ ในการจั ด การเรี ย นการสอนและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมบุคลากรทางดานงานวิจัย ซึ่งในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรที่มี
คุณภาพ และสงเสริมงานดานการวิจัย ทั้งอาจารยและนักศึกษาจะตองไดรับการฝกฝนและเพิ่มทักษะในการใช
เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจดังกลาว คณะจึงมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให
บุคลากรและนักศึกษาไดมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชในการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพิ่มทักษะการเรียนรูจากการใชเครื่องมือที่ทันสมัย
2) เพื่อใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อใหมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,137,300.00 บาท
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แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. รายการครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อครุภัณฑ
เชิงเวลา
1. รอยละของจำนวนครุภัณฑที่ดำเนินการเบิกจายแลวเสร็จตามกำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวของ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

6

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีครุภัณฑสำนักงานและครุภัณฑการศึกษาที่ไดจัดซื้อตามระเบียบเพิ่มขึ้น จำนวน 6 รายการ
ผลกระทบ (Impact)
อาจารยและนักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้นจากการใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ผลลัพธ (Outcome)
มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยใชในการฝกทักษะ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพืน้
หรือชนิดแขวน ขนาด
48,000 บีทียู

102201040131

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
อาคารทองฟาจำลอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด :
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 48,000 บีทียู
จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ
55,900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 391300
บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 48,000 บีทียู
ราคา 55900 จำนวน 7 เครื่อง
รวมเปนเงิน 391,300.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
391,300.00 บาท

จำนวนเงิน
391,300.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
391,300.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102201040231

2. ชุดประกอบหุนยนต
เพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3. เครื่องวัดปริมาณเสียง
สะสมพรอมอุปกรณสอบ
เทียบ

102201040331

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

102201040431

4. เครื่องปนเหวี่ยง
ตกตะกอนชนิดควบคุม
อุณหภูมิ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดประกอบ
หุนยนตเพื่อการศึกษา 1 ชุด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 158000
บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดประกอบหุนยนตเพื่อ
การศึกษา ราคา 158000
จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
158,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
158,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครือ่ งวัด
ปริมาณเสียงสะสมพรอม
อุปกรณสอบเทียบ 2 เครื่อง
ๆละ 305,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 610000
บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม
พรอมอุปกรณสอบเทียบ ราคา
305000 จำนวน 2 เครื่อง
รวมเปนเงิน 610,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
610,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องปน
เหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุม
อุณหภูมิ 1 เครื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 498000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

158,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
158,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

498,000.00

498,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน
ชนิดควบคุมอุณหภูมิ ราคา
498000 จำนวน 1 เครื่อง
รวมเปนเงิน 498,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
498,000.00 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. เครื่องวัดความหนืด

102201040531

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

102201040631

6. ชุดถายภาพดิจิตอล
ความละเอียดสูงพรอม
โปรแกรมวิเคราะหผล
สำหรับใชรวมกับกลอง
จุลทรรศน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องวัด
ความหนืด 1 เครื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000
บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องวัดความหนืด ราคา
200000 จำนวน 1 เครื่อง
รวมเปนเงิน 200,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
200,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดถายภาพ
ดิจิตอลความละเอียดสูงพรอม
โปรแกรมวิเคราะหผลสำหรับ
ใชรวมกับกลองจุลทรรศน 1
ชุด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280000
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
200,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ
1. ชุดถายภาพดิจิตอลความ
ละเอียดสูงพรอมโปรแกรม
วิเคราะหผลสำหรับใชรวมกับ
กลองจุลทรรศน ราคา
280000 จำนวน 1 ชุด รวม
เปนเงิน 280,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
280,000.00 บาท

รวม 2,137,300.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีที
ยู

2. ชุดประกอบหุนยนตเพื่อการศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่ดำเนินการเบิกจาย

เครื่อง

7.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว
เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว
เสร็จ

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย

3. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมพรอม
อุปกรณสอบเทียบ

4. เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนชนิด
ควบคุมอุณหภูมิ

5. เครื่องวัดความหนืด

6. ชุดถายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
พรอมโปรแกรมวิเคราะหผลสำหรับใช
รวมกับกลองจุลทรรศน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อ
ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว
เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว
เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว
เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว
เสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

2.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

100.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

357

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
รหัสโครงการ 6408000037
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดาเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทาใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป
กับการพัฒ นาทักษะใหมๆ ที่จาเปนสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มี
ความสาคัญ แตไมเพียงพอสาหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
หรื อ การส งเสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมด า นบำเพ็ ญ ประโยชน ห รื อ จิต อาสา กิ จ กรรมด านเสริ ม สรางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน
และการดำเนิน ชีวิตได
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 196,646.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม/อบรม/โครงการ
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. สามารถเบิกจายไดทันเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในหัวขอที่ไดรับการอบรมโดยวัดผลจาก PER-TEST และ
POST-TEST
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานทักษะศตวรรษที่ 21
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202060142

1. อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร
และสนับสนุนงานคหกรรม
ศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

102202060342

102202060242

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. สงเสริมทักษะการปฏิบัติงาน
ดานคหกรรมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. ศึกษาดูงานในแหลงเรียนรู
ทางดานคหกรรมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

102202060442

สถานที่ดำเนินการ
นอกสถานที่
4. กิจกรรมการบูรณาการเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
เกษตรศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

102202060542

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5. กิจกรรมการบูรณาการเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

4,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
4,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
5000 บาท
คาใชสอย 2000 บาท
คาวัสดุ 2400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9400
บาท

9,400.00

9,400.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมา
วัสดุทางการเกษตร 15000
บาท
คาวัสดุสำนักงาน 5100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20100
บาท

20,100.00

20,100.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมา
วัสดุทางการเกษตร 12000
บาท
คาวัสดุสำนักงาน 1000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13000
บาท

13,000.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม.
ๆ ละ 600 บาท
คาใชสอย คาถายเอกสาร
ประกอบการอบรม 1000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4600
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
4500 บาท
คาใชสอย 4500 บาท
คาวัสดุ 2000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202060842

102202060742

102202060642

6. กิจกรรมการบูรณาการเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนกับการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
7. พัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพใหกับนักศึกษาโดย
สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่
21 โดยรวมมือกับสถาน
ประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อจัดการเรียนรู

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมา
วัสดุทางการเกษตร 6000
บาท
วัสดุสำนักงาน 1000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7000
บาท

7,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
7,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยาการ 10800 บาท

10,800.00

3,600.00

7,200.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตาใชสอย
13990 บาท
คาวัสดุ 1010 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000
บาท

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาเชารถตู
ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน ๆ
ละ 1 วันๆละ 1800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200
บาท

7,200.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10800
บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส1-2
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
8. ศึกษาดูงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
นอกสถานที่
9. ศึกษาดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค

102202060942

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
บริษัท นีโอ คอสเมด จ.
ปทุมธานี
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202061142

102202061042

10. โครงการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาดานวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
11. นำเสนอผลงานนักศึกษาใน
งานประชุมวิชาการ AUCC และ
ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวัง
ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ

102202061242

12. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

102202061342

สถานที่ดำเนินการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร
13. โครงการ ENVI LAB TOUR
2020
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
และคาวัสดุ 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000
บาท

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง
6 คนๆละ 3 วันๆละ 240
บาท
คาที่พัก 4 หอง ๆละ 2 คืนๆ
ละ 1500 บาท
คาออกรถบัส 1 คันๆละ
1500 บาท
คาออกรถตู 1 คันๆละ 500
บาท
คาน้ำมัน 6000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24320
บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆ
ละ 600 บาท
คาวัสดุ 800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15200
บาท

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาวัสดุ 2300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9500
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

24,320.00

0.00

24,320.00

0.00

0.00

15,200.00

0.00

0.00

15,200.00

0.00

9,500.00

9,500.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและพิ้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัย
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102202061442

14. โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาเพื่อสงเสริมความรูและ
ประสบการณในงาน
อุตสาหกรรม ตามสถาน
ประกอบการ สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

102202061742

102202061642

102202061542

สถานที่ดำเนินการ
สถานประกอบการทาง
อุตสาหกรรม

15. โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา เพื่อสงเสริมความรูและ
ประสบการณในงาน
อุตสาหกรรม ตามสถาน
ประกอบการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถานประกอบการทาง
อุตสาหกรรม
16. โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
17. โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสาขา
เทคโนดลยีการผลิตพืช การผลิต
พืชวิถีใหม

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง
อาจารย 840 บาท
คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถบัส 240
บาท
คาออกรถบัส 1000 บาท
คาออกรถตู 500 บาท
คาน้ำมัน/ทางดวนรถบัส
2000 บาท
คาน้ำมัน/ทางดวนรถตู 1000
บาท
คาจางทำเอกสาร
ประกอบการศึกษาดูงาน
1520 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7100
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง
อาจารย 1200 บาท
คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถบัส,รถตู
240 บาท
คาออกรถบัส 1500 บาท
คาน้ำมัน/ทางดวน รถบัส
2000 บาท
คาเชารถตู 2250 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7190
บาท

7,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

7,190.00

0.00

0.00

7,190.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางวัสดุ
ทางการเกษตร 11436 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11436
บาท

11,436.00

11,436.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางวัสดุ
ทางการเกษตร 6400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6400
บาท

6,400.00

0.00

6,400.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
7,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

102202061942

102202061842

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

18. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
รายวิชา 4073409 คอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศในงาน
สาธารณสุข

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

7,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
7,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 1800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800
บาท

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำ
เอกสารประกอบการอบรม
จำนวน 18 ชุดๆ ละ 65 บาท
1170 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จำนวน 18 ชุดๆละ 2 มือๆ
ละ 35 บาท 1260 บาท
คาอาหารกลางวัน จำนวน
18 ชุดๆละ 65 บาท 1170
บาท
คาสมนาคุณวิทยากร 1800
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5400
บาท

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
19. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
รายวิชา 4073703 การปองกัน
และควบคุมโรค
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
20. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
รายวิชา 4073903 ระเบียบวิธี
วิจัยทางสาธารณสุข

102202062042

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 196,646.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
สนับสนุนงานคหกรรมศาสตร

2. สงเสริมทักษะการปฏิบัติงานดานค
หกรรมศาสตร

3. ศึกษาดูงานในแหลงเรียนรูทางดานค
หกรรมศาสตร

4. กิจกรรมการบูรณาการเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน เกษตรศาสตร

5. กิจกรรมการบูรณาการเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ

6. กิจกรรมการบูรณาการเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนกับการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

7. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ใหกับนักศึกษาโดยสอดคลองกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยรวมมือกับสถาน
ประกอบการและองคกรวิชาชีพเพื่อ
จัดการเรียนรู

8. ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

9. ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางค

10. โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ดานวิชาการ

11. นำเสนอผลงานนักศึกษาในงาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาค
หกรรมศาสตร
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาค
หกรรมศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจในกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมไมนอยกวา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

26.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

21.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

10.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

10.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

10.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ประสบการณ

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

15.00

15.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของใชบัณฑิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยและ
นักศึกษาเคมี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีงาน
ทำภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นำเสนอ

รอยละ

90.00

90.00

0.00

0.00

คน

22.00

0.00

0.00

0.00

คน

18.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

32.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

ประชุมวิชาการ AUCC และศึกษาดูงาน

ผลงานวิชาการ AUCC ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสวารสนเทศ

12. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ
เรียนในศตวรรษที่ 21

13. โครงการ ENVI LAB TOUR 2020

14. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา
เพื่อสงเสริมความรูและประสบการณใน
งานอุตสาหกรรม ตามสถานประกอบการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

15. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา
เพื่อสงเสริมความรูและประสบการณใน
งานอุตสาหกรรม ตามสถานประกอบการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

17. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 นักศึกษาสาขาเทคโนดลยีการผลิตพืช
การผลิตพืชวิถีใหม

18. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 4073409
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศในงาน
สาธารณสุข

19. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 4073703 การ

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

25.00

0.00

คน

0.00

0.00

25.00

0.00

คน

21.00

0.00

0.00

0.00

คน

21.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความรูความเขาใจไมนอยกวารอย
ละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยและ
นักศึกษา

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

60.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมมี
ความรูความเขาใจไมนอยกวารอย
ละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาไดรับ
ความรูดานนวัตกรรมการผลิตเห็ด
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : นักศึกษาผาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ
ที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาไดรับ
ความรูดานการผลิตวิถีใหม

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาผาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ
ที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ
อาจารยพิเศษ

รอยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

60.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาผาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
อาจารย และนักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผล
การเรียนดีขึ้นในหัวขอที่ไดรับการ
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมโครงการอบรมโดยวิทยากร
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กิจกรรมยอย
ปองกันและควบคุมโรค

20. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 4073903
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
หรืออาจารยพเิ ศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผล
การเรียนที่ดีขึ้นในหัวขอที่ไดรับการ
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ
อาจารยพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผล
การเรียนดีขึ้นในหัวขอที่ไดรับการ
อบรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

60.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

60.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม ตามมาตรการของรัฐบาล
สามารถคาดเดาได

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของกลุมชุมชนผลิตภัณฑผักตบชวา
รหัสโครงการ 6408000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกบั ประเทศดวยการบูรณาการองคความรู
สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ผักตบชวาจัดเปนพืชที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ในหลายพื้นที่จัดวาวัชพืชกอใหเกิดเปนปญหาดาน
การคมนาคมทางน้ ำ และป ญ หาการกำจั ดที่ ย ากก อให เกิดการตื้ น เขิน ของแม น้ำลำคลอง แต อย างไรก็ต าม
ผั กตบชวาสามารถนำไปใช ป ระโยชน ได ม ากมาย เพราะมี ป ริม าณมากและการเจริญ เติบ โตที่ ร วดเร็ว ของ
ผักตบชวา การลอยน้ำไดของผักตบชวาชวยใหการเก็บเกี่ยวงายขึ้น ผักตบชวาถูกนำมาใชประโยชนดวยวิธีการ
ตางๆ เชน นำผักตบชวามาทำงานหัตกรรม จักสาน ทำปุย ใชทำอาหารสัตว เปนตน ปจจุบันมีกลุมชาวบานใน
หลายชุมชนนิยมนำผักตบชวามาเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตภัณฑจักสาน โดยการนำผักตบชวาจากแหลง
ธรรมมาชาติมาผานการตากแดดทำใหแหงซึ่งอาจจะไมแหงสนิทและเกิดการขึ้นราทำใหผลิตภัณฑไมมีคุณภาพ
และเมื่อไดผักตบชวาที่แหงแลวจะนำมาผานกระบวนการรีดดวยมือ ทำใหไดเสนผักตบชวาที่จะนำมาใชในการ
จั ก สานต อ งใช เวลามาก สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและสาขาวิช าการจั ด การวิ ศ วกรรมจึ งได เห็ น
ความสำคัญของปญหาที่เกิดกับเสนผักตบชวาที่จะนำมาใชในการจักสานจึงไดคิดคนวัตกรรมสำหรับการอบเสน
ผักตบชวา และเครื่องรีดเสนผั กตบชวาอัตโนมัติสำหรับ เพิ่มคุณ ภาพของเสนผั กตบชวาที่เหมาะสมกับ การ
นำไปใชในการผลิตผลิตภัณฑ และสามารถนำนวัตกรรมไปถายทอดใหกับชุมชนตนแบบเพื่อใหชุมชนสามารถ
ใชเทคดนดลยีในการเพิ่มผลิตภาพของการทำงานได
4. วัตถุประสงค
1) ออกแบบและสรางเครื่องอบแหงเสนผักตบชวาสำหรับงานจักสานจากผักตบชวา
2) ออกแบบและสรางเครื่องรีดเสนผักตบชวาแบบอัตโนมัติสำหรับงานจักสานจากผักตบชวา ถายทอด
นวัตกรรมสูชุมชนตนแบบสำหรับการเพิ่มผลิตภาพในการทำงานจักสานจากผักตบชวา
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5. กลุมเปาหมาย
1) ออกแบบนวัตกรรมสำหรับการเพิ่มผลิตภาพของกลุมชาวบานที่ผลิตเครื่องจักสานจากผักตบชวา
จำนวน 2 นวัตกรรม
2) ถายทอดนวัตกรรมการใชงานและการสรางเครื่องมือสูชุมชนตนแบบ จำนวน 2 ชุมชน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การสรางนวัตกรรม โดยการเริ่มจากการงานวิจัยของนักศึกษาที่ศึกษาคนควาองคความรูจากการลง
เรียนในรายวิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสรางนวัตกรรมสำหรับแกปญหาเชื้อราดวยการ
อบแหง และการออกแบบเครื่องจักรสำหรับรีดเสนผักตบแบบอัตโนมัติ
2) นำนวัตกรรมที่สรางทดลองใชในกลุมเปาหมาย
3) สรุปผลการทดลองและปรับแกตามความตองการของชุมชน
4) นำผลวิจัย การสรางนวัตกรรม และองคความรู ไปถายทอดใหกับชุมชนและผูสนใจ เพื่อนำองค
ความรูไปขยายผล เผยแพรใหกับผูสนใจในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการ การ
นำเสนอในการประชุมวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1.ตูอบเสนผักตบชวาชนิดลมรอนวนภายในหองอบ
2. 2. เครื่องรีดเสนผักตบชวาแบบกึ่งอัตโนมัติ
เชิงคุณภาพ
1. เสนผักตบชวามีความชื้นนอยกวา
2. เสนผักตบชวาที่ผานการรีดมีของเสียไมเกิน
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. มีการเบิกจายครบภายในระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

นวัตกรรม
นวัตกรรม

2
2

รอยละ
รอยละ

30
5

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
- ไดนวัตกรรม 2 นวัตกรรม เพื่อใชเพิ่มผลิตภาพใหกับชุมชนจำนวน 2 ชุมชน ประกอบดวย
1.ตูอบเสนผักตบชวาชนิดลมรอนวนภายในหองอบ
2.เครื่องรีดเสนผักตบชวาแบบกึ่งอัตโนมัติ
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ผลกระทบ (Impact)
กลุมชาวบานที่ผลิตเครื่องจักรสานจากผักตบชวามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม
ผลลัพธ (Outcome)
- กลุมชาวบาน 2 ชุมชนตนแบบมีนวัตกรรมใชในการผลิตเสนผักตบชวาที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับการ
นำมาใชทำเครื่องจักรสาน ลดตนทุนการผลิตใหลดลง สามารถสรางมาตรฐานของผลิตภัณฑเพื่อขยายตลาดได
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107060342

103107060242

103107060142

1. การพัฒนาตูอบเสน
ผักตบชวาชนิดลมรอนวน
ภายในหองอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ตำบล
ทาชาง จังหวัดอางทอง,
ตำบลคลองจิก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนาเครื่องรีด
ผักตบชวาแบบกึ่งอัตโนมัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ตำบล
ทาชาง จังหวัดอางทอง,
ตำบลคลองจิก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. ถายทอดนวัตกรรมลงสู
ชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
100000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
90000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000
บาท

90,000.00

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
45000
คาวัสดุ 15000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000
บาท

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ตำบล
ทาชาง จังหวัดอางทอง,
ตำบลคลองจิก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รวม 250,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การพัฒนาตูอบเสนผักตบชวาชนิดลม
รอนวนภายในหองอบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตูอบเสน
ผักตบชวาชนิดลมรอนวนภายใน
หองอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. เสนผัก
เสนผักตบชวามีความชื้นไมนอย
กวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องรีด
ผักตบชวาแบบกึ่งอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสน
ผักตบชวาที่ผานการรีดมีของเสีย
ไมเกิน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ถายทอด
นวัตกรรมลงสูชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ชุมชนไดรับการถายทอด

2. พัฒนาเครื่องรีดผักตบชวาแบบ
กึ่งอัตโนมัติ

3. ถายทอดนวัตกรรมลงสูชุมชน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

1.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

30.00

30.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

5.00

5.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

2.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

2.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
หากมีการระบาดของเชื้อไวรัสทีไ่ มสามารถควบคุมไดอาจทำให ไมมี
โครงการลาชาออกไป
การสรางนวัตกรรมชากวาแผนที่กำหนด
วางแผนการดำเนินงานที่รัดกุม

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและครัวเรือนสูวัสดุปลูกอินทรีย นวัตกรรมเพื่อทองถิ่น
รหัสโครงการ 6408000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู
สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันพื้นที่ชุมชนในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการสรางแหลงที่อยูอาศัย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรเริ่มลดนอยลงทุกที แมกระทั่งดินที่จะ
นำมาใชปลูกพืชก็หาไดยากและมีคุณภาพต่ำ สงผลกระทบตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชปลูกอีกดวย
ดังนั้น ปญหาที่เกิดขึ้นสามารถแกไขไดดวย การปรับปรุงบำรุงดินใหมีคุณภาพที่ดีขึ้นดวยวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเกษตรและครัวเรือน ซึ่งวัสดุดังกลาวลวนมีธาตุอาหารพืชในปริมาณที่เพียงพอมากนอยแตกตางกันไป โดย
นำวัสดุเหลือทิ้งมาผสมรวมกันในอัตราสวนที่เหมาะสม และผานกระบวนการหมักโดยจุลินทรียตามธรรมชาติ
ตามระยะเวลาที่กำหนด ก็จะไดวัสดุปลูกอินทรียสำหรับปลูกพืชที่อุดมไปดวยธาตุอาหารพืช รวนซุย โปรง
น้ำหนักเบา ระบายน้ำดี ยุบตัวชา ทำหนาที่ชวยพยุงลำตน เปนแหลงอาหาร น้ำ จึงชวยใหพืชปลูกเจริญเติบโต
แข็ งแรง และผลผลิ ต ดี อี ก ทั้ งยั งช ว ยประหยั ด เวลา แรงงาน ปลอดภั ย ต อ การบริ โภค และเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดล อม ด วยตระหนั กถึงความสำคั ญ ของวัสดุป ลูกอิน ทรียส ำหรับ การปลู กพื ช สาขาวิช าวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
4. วัตถุประสงค
1 เพื่อสำรวจวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและครัวเรือนของชุมชนเพื่อเปนขอมูลหรือแนวทางในการ
ออกแบบวัสดุปลูกอินทรีย นวัตกรรมเพื่อทองถิ่น
2 เพื่อพัฒนาวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชนใหมีคุณภาพเทียบเทาวัสดุปลูกที่มีจำหนาย
ในทองตลาด
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3 เพื่อถายทอดการผลิตวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชนและครัวเรือนใหเกษตรกร/
ประชาชนในชุมชนไดปฏิบัติ
5. กลุมเปาหมาย
เกษตรกร/ประชาชน ในชุมชนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดอางทอง จำนวน 1ชุมชน
6. วิธีการดำเนินงาน
1 สำรวจวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเปาหมาย
2 นำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือครัวเรือนที่ไดจากการสำรวจมาเปนพัฒนาวัสดุปลูกอินทรีย
3 ถายทอดการพัฒนาวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและครัวเรือนแกชุมชน
เปาหมาย
4 สรุปผลโครงการและเขียนรูปเลมโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนวัตกรรมเพื่อทองถิ่นที่พัฒนาโดยนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนไดรับการพัฒนาจากนวัตกรรมเพื่อทองถิ่น
เชิงเวลา
1. การดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไดวัสดุปลูกอินทรีย
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนสามารถผลิตและใชประโยชนจากวัสดุปลูกอินทรีย
ผลลัพธ (Outcome)
ประชาชนไดรับการถายทอดนวัตกรรมวัสดุปลูกอินทรีย
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

นวัตกรรม

1

ชุมชน

1

รอยละ

100

รอยละ

100

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107070142

1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การ
สำรวจวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและครัวเรือน”
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

103107070342

103107070242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหรือ
จังหวัดอางทอง
2. การพัฒนาวัสดุปลูก
อินทรียจากวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหรือ
จังหวัดอางทอง
3. การอบเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาวัสดุ
ปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรและ
ครัวเรือน”
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

103107070442

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหรือ
จังหวัดอางทอง
4. สรุปผลโครงการและ
จัดทำรูปเลมรายงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
7200 บาท
คาใชสอย 7250 บาท
คาวัสดุ 2500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16950
บาท

16,950.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
16,950.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
10000 บาท
คาวัสดุ 42400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52400
บาท

52,400.00

0.00

52,400.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
7200 บาท
คาใชสอย 7250 บาท
คาวัสดุ 14900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29350
บาท

29,350.00

0.00

0.00

29,350.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1300 บาท

1,300.00

0.00

0.00

0.00

1,300.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 100,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
สำรวจวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและ
ครัวเรือน”

2. การพัฒนาวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร

3. การอบเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
พัฒนาวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรและครัวเรือน”

4. สรุปผลโครงการและจัดทำรูปเลม
รายงาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสำรวจวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรและครัวเรือน”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรและ
ครัวเรือนที่เกษตรกร/ประชาชน
ในชุมชนตองการนำไปประยุกตใช
เปนวัสดุปลูก/เพาะ หรือนำไป
ผสมกับดินเพื่อทำดินปลูก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นวัตกรรมเพื่อทองถิ่นที่พัฒนาโดย
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของ
นวัตกรรมที่พัฒนาไดมาตรฐาน
เทียบเทากับที่จำหนายใน
ทองตลาด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาวัสดุปลูก
อินทรียจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและครัวเรือน”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกร/
ประชาชนที่สนใจไดรับการ
ถายทอดการพัฒนาวัสดุปลูก
อินทรียจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถูกตอง
เรียบรอย สมบูรณ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

20.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
อาจมีวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนหลายชนิดทีป่ ระชาชนหรือ
เกษตรกรตองการนำมาประยุกตใชทำวัสดุปลูก
วัสดุปลูกอินทรียที่พัฒนาขึน้ อาจมีคณ
ุ ภาพนอยกวาที่มีขายใน
ทองตลาด

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย

378

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
เลือกวัสดุเหลือทิ้งที่มีจำนวนมากในชุมชน มาเปน
วัตถุดิบในการผลิตวัสดุปลูกกอน
หาสัดสวนที่เหมาะสมของวัตถุดบิ ในการผลิตวัสดุ
ปลูกอินทรีย

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑสำหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น
รหัสโครงการ 6408000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกบั ประเทศดวยการบูรณาการองคความรู
สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดภายในพื้นที่ลุมภาคกลางเปนเขตพื้นที่ที่การดำเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรและผลิตสินคาทางการเกษตรที่มีมูลคาสูง ภายหลังจากที่เกษตรกรดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำ
ใหเกิดวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมทางการเกษตรเปนจำนวนมาก โดยเกษตรกรสวนใหญนิยมปลอยทิ้งหรือใชวิธี
กำจัดวัสดุเหลือทิ้งเหลานั้น ดวยการเผาไหม ซึ่งทำใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหามลพิษ
ทางอากาศ คือ PM 2.5และ PM10ที่เปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตวและพืช ทั้งยังเปน
การทำลายความสมบูรณของหนาดินอีกดวย ประกอบกับพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลที่มี
แมน้ำและคลองธรรมชาติไหลผานหลายสาย ซึ่งมักจะไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายอยางรวดเร็วของ
วัชพื ชน้ำชนิ ดตาง ๆโดยเปนสาเหตุใหเกิดผลกระทบตอระบบนิ เวศแหลงน้ำ ปญหาน้ำลนตลิ่งการกีดขวาง
เสนทางขนสงและการสัญจรทางน้ำ เปนตน จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ปจจุบันมีการรณรงคใหงดการเผา
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคูการการสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกร
นำเอาวัสดุเหลือทิ้งหรือวัชพืชตาง ๆ ภายในทองถิ่นมาประโยชน เนื่องวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่นมีคุณสม
เปนพืชที่มีเสนใย (Fiber) และสามารถนำกลับมาใชประโยชนไดหลากหลาย อาทิ การเพิ่มความสมบูรณแกดิน
เมื่อผานกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพ การพัฒนาเปนปุยอินทรีย การใชประโยชนเปนวัสดุคลุมดินหรือ
การใชรักษาความชื้นของหนาดินและการนำวัสดุธรรมชาติมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ทางเลือกที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเลือกใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัสดุธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น
มาปรับปรุงคุณสมบัติและองคประกอบเพื่อพัฒนาเปนบรรจุภัณฑรักษโลก (Green packaging) ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพดีเพียงพอสำหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตรที่ตองการการปองกัน ความเสียหาย (ปญหา
ผลผลิตช้ำ แตกและเสียสภาพ) อันเนื่องจากความเสียหายเชิงกลในขั้นตอนการขนสง การจัดจำหนาย และการ
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ประยุ กต ใช งานในด านอื่น ๆ เพื่ อทดแทนการใชพ ลาสติ กและกระดาษที่มีมูล คาทางเศรษฐศาสตรสูงกวา
นอกจากนี้บรรจุภัณฑทางเลือก หรือ บรรจุภัณฑรักษโลก ที่พัฒนาขึ้นยังสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ ไม
จำเปนตองนำกลับมาหมุนเวียนใชซ้ำและไมกอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยที่ตองใชกระบวนการกำจัดที่ยุงยาก
หรือกอให
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของชุมชนและพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ
ภายในทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น
3. เพื่อถายทอดนวัตกรรมดานการพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่นแก
ชุมชนเปาหมาย
5. กลุมเปาหมาย
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 4063405การเก็บและวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)
- รายวิชา4064205การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม(ภาคการศึกษาที่2/2563)
6. วิธีการดำเนินงาน
1. การสำรวจประเภทและปริมาณวัสดุธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น
2. การสำรวจประเภท ปริมาณและความตองการบรรจุภัณฑสำหรับผลผลิตทางการเกษตรทั้งภายใน
จังหวัดและพื้นที่ใกลเคียง
3. การนำวัสดุธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น มาพัฒนาเปนบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับ
ผลผลิตทางการเกษตร
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝกอบรม : การพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับผลผลิตทาง
การเกษตร ในพื้นที่ชุมชนเปาหมาย
5. การติดตามประเมินผล การถอดบทเรียน การจัดทำรายงานสรุปผลและการถายทอดผลการ
ดำเนินงานการพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับผลผลิตทางการเกษตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1.
จำนวนนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่พัฒนาโดยนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. 1.
จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาดานบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับผลผลิตทางการเกษตร
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

นวัตกรรม

2

ชุมชน

2

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไดบรรจุภัณฑสำหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนสามารถใชประโยชนจากองคความรูและวัสดุจากธรรมชาติในการพัฒนาบรรจุภัณฑรักษ
โลก
ผลลัพธ (Outcome
ประชาชนไดรับความรูและพัฒนาบรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103107080142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การคัดเลือกและใช
ประโยชนจากวัสดุ
ธรรมชาติภายในทองถิ่น
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ
ทางเลือก
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
14,400 บาท
-คาใชสอย 15,200 บาท
-คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39600
บาท

จำนวนเงิน
39,600.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
39,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107080342

103107080242

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ
ทางเลือกจากวัสดุ
ธรรมชาติภายในทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
3. การสงเสริมและการตอ
ยอดบรรจุภัณฑทางเลือก
จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑ
ทางเลือกสำหรับผลผลิต
ทางการเกษตร

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
14,400 บาท
-คาใชสอย 15,200 บาท
-คาวัสดุ 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44600
บาท

44,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
3,600 บาท
-คาใชสอย 7,600 บาท
-คาวัสดุ 4,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15800
บาท

15,800.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
44,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

15,800.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง

รวม 100,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การคัดเลือกและใชประโยชนจากวัสดุ
ธรรมชาติภายในทองถิ่น เพื่อพัฒนา
บรรจุภัณฑทางเลือก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช
ประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและวัสดุธรรมชาติ
ภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาการใชประโยชนจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุ
ธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ
ทางเลือก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
บรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุ

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกจาก
วัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

2.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

2.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

2.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ชุมชนที่ไดใชประโยชนจากบรรจุ
ภัณฑทางเลือกจากวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรและวัสดุธรรมชาติ
ภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น
3. การสงเสริมและการตอยอดบรรจุ
ภัณฑทางเลือกจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับ
ผลผลิตทางการเกษตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสงเสริม
การใชประโยชนจากบรรจุภัณฑ
ทางเลือกสำหรับผลผลิตทาง
การเกษตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมและใช
ประโยชนจากบรรจุภัณฑ
ทางเลือกสำหรับผลผลิตทาง
การเกษตร

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

0.00

2.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

2.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

2.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัสดุ
ธรรมชาติภายในทองถิ่น
ใหสามารถสงเสริม พัฒนา
และตอยอด เพื่อสรางสรรคเปนบรรจุภัณฑทางเลือกตอการ
ประยุกตใชสำหรับผลผลิตทางการเกษตร

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ดร.วัชราภรณ ตันติพนาทิพย
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แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
1. การสำรวจชนิด ปริมาณและรูปแบบการใช
ประโยชนของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือ
วัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น
2. การเลือกใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือ
วัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่นที่มคี วามเหมาะสม
ตอการพัฒนาและสรางสรรคเปนบรรจุภัณฑ
ทางเลือกสำหรับผลผลิต

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ
OTOP ดวยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนผานรูปแบบการสงเสริมการตลาดดิจิทัล
รหัสโครงการ 6408000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
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ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับผิดชอบใน
การสงเสริมคุณภาพผลิตภัณฑประเภทอาหารเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งเปนการพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพสินคา OTOP ที่จะนำไปสูการสรางขีดความสามารถกับประเทศ และขยายศักยภาพทางการคา และ
พัฒนาคุณภาพสินคา OTOP โดยการใหบริการทางวิชาการดวยองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมแกชุมชน
ทองถิ่น ซึ่งถือวาเปนยุทธศาสตรที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ชุมชนมีความเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองไดบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดในการใชน วัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารใน
ส งเสริ ม และยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตำบลคลองจิ ก อำเภอบางปะอิ น จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง ดวยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนผานรูปแบบการพัฒนา และสงเสริมธุรกิจผานชองทาง
การตลาดดิ จิทัล โครงการนี้ น อกจากจะชวยยกระดับ คุณ ภาพผลิตภัณ ฑเดิมของวิส าหกิจ ทั้ง 2 แหง ใหได
คุณภาพมาตรฐานแลว ยังมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของกลุมชนิดใหมที่ยังคงความเปนอัตลักษณ
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ของชุมชน โดยผูรับผิดชอบโครงการเชื่อมั่นวาโครงการนี้จะสงผลกระทบตอการเพิ่มรายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน ตำบล
องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทองเพื่อนำองคความรูมาใชประยุกตใชกับโครงการ
2. เพื่อพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารของวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเทีย่ วเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน ตำบล
องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทองดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
3. เพื่อพัฒนาแบรนดสินคา ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑที่เปนอัตลักษณของชุมชน
4. เพื่อพัฒนาชองทางการตลาดดิจิทัลในการจัดจำหนายผลิตภัณฑของชุมชน
5. เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรู และสรางรูปแบบการบริหารจัดการกลุมดวยกระบวนการมีสวนรวม
ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
5. กลุมเปาหมาย
วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (30 คน) และวิสาหกิจ
ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง (30 คน)
6. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน
ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทองเพื่อนำองคความรูมาใชประยุกตใชกับโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารของวิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน
ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทองดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแบรนดสินคา ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑที่เปนอัตลักษณของชุมชน
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาชองทางการตลาดดิจิทัลในการจัดจำหนายผลิตภัณฑของชุมชน
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศูนยการเรียนรู และสรางรูปแบบการบริหารจัดการกลุมดวยกระบวนการมี
สวนรวมตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 910,900.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
2. ไดผลิตภัณฑสินคา OTOP ประเภทอาหาร
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
2. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูทางดานทักษะในการผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหาร
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. งบประมาณในการดำเนินโครงการ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑ OTOP ที่ไดมาตรฐาน 6 ผลิตภัณฑ
ผลกระทบ (Impact)
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 25
ผลลัพธ (Outcome)
โครงการตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยางแทจริง
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ผลิตภัณฑ

60
6

รอยละ
รอยละ

85
85

เดือน

12

บาท

910,900

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103101080142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การศึกษาบริบท และ
ขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของ
วิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
เชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทองเพื่อนำองค
ความรูมาใชประยุกตใช
กับโครงการ

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 4
ครั้ง ๆ ละ 2,450 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ
ละ 4 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
- คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 8
มื้อๆ ละ 35 บาท
คาวัสดุ
-วัสดุประกอบการดำเนิน
กิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ๆ 1,500
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36200 บาท

จำนวนเงิน
36,200.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1 (ตุลาคม ธันวาคม 2563)
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
เชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
36,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103101080242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

2. การพัฒนา และ
ยกระดับผลิตภัณฑ
OTOP ประเภทอาหาร
ของวิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
เชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทองดวยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ
72 ชม ๆ ละ 600 บาท คาใช
สอย - คาเชาเหมารถตูปรับ
อากาศ 12 ครั้ง ๆ ละ 2,450
บาท - คาอาหารกลางวัน 30 คน
ๆ ละ 12 มื้อ ๆ ละ 100 บาท คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 24
มื้อๆ ละ 35 บาท คาวัสดุ - คา
วัสดุสาธิต จำนวน 6 ชุด ๆ
40,000 บาท

417,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
417,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

238,500.00

0.00

0.00

238,500.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 417000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2 (มกราคม มีนาคม 2564)
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
เชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง
3. การพัฒนาแบรนด
สินคา ฉลากสินคา และ
บรรจุภัณฑที่เปนอัต
ลักษณของชุมชน

103101080342

แผนการปฏิบตั งิ าน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน
- มิถุนายน 2564)
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
เชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ
ละ 36 ชม ๆ ละ 600 บาท
คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 6
ครั้ง ๆ ละ 2,450 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ
ละ 6 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
- คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 12
มื้อๆ ละ 35 บาท
- จางเหมาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
และฉลากสินคา 10 รูปแบบ ๆ
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสาธิต จำนวน 5 ชุด ๆ
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 238500 บาท
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103101080542

103101080442

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

4. การพัฒนาชองทาง
การตลาดดิจิทัลในการจัด
จำหนายผลิตภัณฑของ
ชุมชน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ
ละ 24 ชม ๆ ละ 600 บาท
คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 4
ครั้ง ๆ ละ 2,450 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ
ละ 4 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
- คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 8
มื้อๆ ละ 35 บาท
- จางเหมาออกแบบชองทาง
การตลาดดิจิทัล 50,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสำนักงาน 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 129000 บาท

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 4
ครั้ง ๆ ละ 2,450 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ
ละ 4 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
- คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 8
มื้อๆ ละ 35 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุประชาสัมพันธ จำนวน
2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90200 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน
- มิถุนายน 2564)
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
เชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง
5. การพัฒนาศูนยการ
เรียนรู และสรางรูปแบบ
การบริหารจัดการกลุม
ดวยกระบวนการมีสวน
รวมตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ี 4
(กรกฎาคม - กันยายน
2564)

แผนการปฏิบตั งิ าน

129,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
129,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

90,200.00

0.00

0.00

0.00

90,200.00

สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
เชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

รวม 910,900.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นที่
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของวิสาหกิจ
ชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจ
ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทองเพื่อนำองคความรูมาใช
ประยุกตใชกับโครงการ

2. การพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ
OTOP ประเภทอาหารของวิสาหกิจ
ชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจ
ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวน
ธนวัฒน ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทองดวยกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน

3. การพัฒนาแบรนดสินคา ฉลากสินคา
และบรรจุภัณฑที่เปนอัตลักษณของ
ชุมชน

4. การพัฒนาชองทางการตลาดดิจิทัลใน
การจัดจำหนายผลิตภัณฑของชุมชน

5. การพัฒนาศูนยการเรียนรู และสราง
รูปแบบการบริหารจัดการกลุมดวย
กระบวนการมีสวนรวมตั้งแตตนน้ำ กลาง
น้ำ และปลายน้ำ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

คน

60.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
กลุมเปาหมายเขาใจกระบวนการ
มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรม
ภายใตโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
OTOP

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

6.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑได
ผานการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑที่
เปนอัตลักษณของชุมชน

ชึ้น

0.00

6.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

6.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบรนด
สินคา ฉลากสินคา และบรรจุ
ภัณฑมีรูปแบบเปนที่ยอมรับ และ
เปนไปตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชองทาง
การตลาดดิจทิ ัล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชองทาง
การตลาดดิจิทัลที่เขาถึงกลุมลูกคา
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

ชึ้น

0.00

0.00

14.00

0.00

งาน

0.00

0.00

2.00

0.00

งาน

0.00

0.00

2.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

60.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการมี
การบริหารจัดการกลุมที่มี
ศักยภาพ
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ผูมีสวนไดสวนเสียขาดความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให
สำเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งมีทกั ษะ และความสามารถในการ
เรียนรูที่แตกตางกันในพัฒนาผลิตภัณฑ แบรนด ฉลาก บรรจุภณ
ั ฑ
และการตลาดดิจิทลั

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคำ
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แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
วิธีการแกไขทำไดโดยใชหลักการปฏิบัติการอยาง
มีสวนรวมกับชุมชน เพื่อใหเกิดความเชื่อใจ และ
ใหความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ
ภายใตโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ ARU Youth Camp 2020
รหัสโครงการ 6408000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด
การศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ : พัฒนาทองถิ่น (20 โรงเรียน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และในสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และคานิยมของเยาวชน
ในยุคโลกาภิวัฒนที่ผานมาไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู พฤติกรรม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมของ
ผูคนในสังคมจนกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งปญหาดังกลาวนับเปนปญหาที่นับวันจะมีความรุนแรง
มากขึ้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตองชวยกันแกไขปญหา โดยเฉพาะการเริ่มปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนที่
เปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมและเพื่อจัดกิจกรรม
ต า ง ๆ ในส งเสริ ม พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในโรงเรี ย นให มี ค วามรู ค วามสามารถ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม
ในดานการอนุรักษ ฟนฟู
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการคิดและวิเคราะหดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรควบคูกับ
สิ่งแวดลอม
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3. เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม ความรูเทาทันสภาวการณ
และการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม
5. กลุมเปาหมาย
1. นักเรียนและบุคลากรดานการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง จำนวน 200
คน
2. นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่
ลงทะเบียนในรายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 4063405 การเก็บและวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)
- รายวิชา 4063206 การมีสวนรวมของชุมชนกับสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาที่ 2/2563)
- รายวิชา 4061103 หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวด
6. วิธีการดำเนินงาน
1. ดำเนินโครงการในโรงรียนเปาหมายจำนวน 5 โรงเรียน ในจังหวัดอางทองและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. การดำเนินโครงการในรูปแบบการฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการฝกสำรวจ ประเมิน
เก็บ และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใหความรูเกี่ยวกับการใชสื่อการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมใน
การทำกิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1) จำนวนนักเรียนและบุคลากรที่เขารวมโครงการ
2. 2) จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
3. 3) จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา
อารมณและสังคม
เชิงเวลา
1. ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
โรงเรียน
รายวิชา

200
5
3

โรงเรียน

5

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวการณดานสิ่งแวดลอม
2) บุคลากรที่สังกัดในโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดานสื่อการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
ผลกระทบ (Impact)
1) การเพิ่มจำนวนบุคลากรและนักอนุรักษดานสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาฐานกำลังพลสีเขียวของ
ประเทศ
2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอม เชน การประเมินการกักเก็บกาซเรือนกระจก
การอนุรักษพลังงาน การสำรวจ วิเคราะหและอนุรักษแหลงน้ำ
ผลลัพธ (Outcome)
1) นักเรียนและบุคลากรที่เขารวมโครงการฯ ไดรับการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดและวิเคราะห
ดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
2) นักเรียนและบุคลากรที่เขารวมโครงการฯ สามารถประยุกตใชความรูดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตรควบคูกับสิ่งแวดลอม
3) การสงเสริมใหโรงเรียนเขาสูนโยบายโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105040242

103105040142

1. กิจกรรมตามรอย
คารบอน เพื่อพิชิตโลก
รอน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
2. กิจกรรมอนุรักษ
พลังงาน เพื่อความยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14400 บาท
คาใชสอย 25300 บาท
คาวัสดุ 10300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14400 บาท
คาใชสอย 25300 บาท
คาวัสดุ 10300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท

50,000.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

50,000.00

0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105040542

103105040442

103105040342

3. กิจกรรมธรรมชาติ
ศึกษาและนิเวศวิทยา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
4. กิจกรรมมหัศจรรยวัสดุ
กรองน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
5. กิจกรรมสำรวจ
วิเคราะหและอนุรักษ
แหลงน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14400 บาท
คาใชสอย 25300 บาท
คาวัสดุ 10300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14400 บาท
คาใชสอย 25300 บาท
คาวัสดุ 10300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14400 บาท
คาใชสอย 25300 บาท
คาวัสดุ 10300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อางทอง

รวม 250,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมตามรอยคารบอน เพื่อพิชิต
โลกรอน

2. กิจกรรมอนุรักษพลังงาน เพื่อความ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนและบุคลากรที่เขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ
และสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
ยั่งยืน

3. กิจกรรมธรรมชาติศึกษาและ
นิเวศวิทยา

4. กิจกรรมมหัศจรรยวัสดุกรองน้ำ

5. กิจกรรมสำรวจ วิเคราะหและอนุรักษ
แหลงน้ำ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
นักเรียนและบุคลากรทีเ่ ขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ
และสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนและบุคลากรที่เขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ
และสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนและบุคลากรที่เขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ
และสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนและบุคลากรที่เขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ
และสังคม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ความไมสะดวกในการกำหนดวันและระยะเวลาในการ
เขาดำเนินกิจกรรมในแตละโรงเรียน
ความไมสะดวกในการระบุกิจกรรมและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในแตละโรงเรียน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ติดตอประสานงานกับอาจารยผรู ับผิดชอบภายในโรงเรียน
เพื่อหาชวงวันและเวลาที่เหมาะสม
พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ของแตละโรงเรียนใน
การเลือกกิจกรรมใหแกโรงเรียน

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารยอัณธิกา เสงี่ยมใจ
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โครงการตามทำแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการรูรักษ สามัคคี และหนาที่ของพลเมืองไทย
รหัสโครงการ 6408000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม พัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการสืบสานโครงการพระราชดำริ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 104 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย ผูนำ
ชุมชน และประชาชน อยางนอย (20 โครงการ/กิจกรรม)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ประชาชน พลเมื องดี ตามวิถีป ระชาธิป ไตย หมายถึง คนที่ยึดหลักประชาธิป ไตยในการดำรงชี วิ ต
ปฏิ บั ติตนอยูในจริยธรรมที่ ดีงาม ประพฤติ ตนในกรอบของสิ ทธิเสรีภ าพ และหน าที่ของการเปน พลเมืองดี
รวมทั้งชวยสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี การมองเห็นคุณคาของวิถีประชาธิปไตย จะชวยใหสังคมมี
ความมั่ น คงปลอดภั ย และสงบสุ ข มากขึ้ น สั ง คมโลกในป จ จุ บั น มุ ง เน น ความเป น ประชาธิ ป ไตยในวิ ถี
ชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากภาวะที่ประชาชนในแตละภูมิภาคเกิดความตื่นตัว เรียกรองใหมีการ
ใชระบอบประชาธิปไตยเปนระบบในการปกครองประเทศของตน ผานการแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ เชน
การเดินขบวนชุมนุมโดยสงบและสันติ การลงประชามติในการดำเนินกิจกรรมอันสงผลตอผลประโยชนของ
สวนรวม และการไปใชสิทธิเลือกตั้ง เปนตน อยางไรก็ตามยังปรากฏภาพความรุนแรงซึ่งเกิดจากความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครองภายใตระบอบประชาธิปไตยไมถูกตอง การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
อยางถูกตองโดยไมเลือกชนชั้นตอประชาชน จึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่
กำลังพัฒนา เปนที่ทราบกันดีวาในสถานการณปจจุบันประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะผูที่อาศัยในเขตชนบทยังมี
ความรู ความเขาใจไมถองแทเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งมีความคิดวาการใช
สิทธิ เลือกตั้งและการมีรั ฐธรรมนู ญ ถื อวาเป น ประชาธิป ไตยโดยสมบู รณ แลว แต ในความเป น จริงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎเกณฑที่เปนผลมาจากประชาธิปไตยเทานั้น เพราะประชาธิปไตยที่แทจริงนั้นเปนเรื่อง
ของสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียม โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ดังนั้นการแสดงออกของประชาชน
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เชน การเลือกตั้ง การลงประชามติ หรือการแสดงสิทธิของตนจึงตองอยูในขอบเขตและเจตนาแหงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นประโยชนของการเผยแพรประชาสัมพันธและ
ถายทอดความรูความเขาใจผานกิจกรรม/โครงการที่เปนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
การเรียนรูประชาธิปไตย การรูสิทธิ หนาที่ของตนเองและผูอื่น ทั้งยังเปนการจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดความรัก
ความสามัคคี และการเปนพลเมืองดีผานประสบการณตรงอันจะนำไปสูการปลูกฝงใหผูเขารวมอบรมมีความ
เขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความสามัคคี การรูหนาที่ ผานกิจกรรม/กระบวนการที่ขับเคลื่อนดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนคนไทยจากกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ
3. เพื่อสงเสริมการบูรณาการกิจกรรมหรือองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเรียนรู
ประชาธิปไตย
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง จำนวน 640 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1. การจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเรียนรูประชาธิปไตย
รวมทั้งการสอดแทรกหนาที่ของพลเมือง การรูรัก สามัคคีและการรูหนาที่ตนเองและหนาที่ตอผูอื่น
2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 320,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนำพระราโชบายดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ
สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการไมต่ำกวา
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย ผูนำชุมชน และ
ประชาชน
เชิงเวลา
1. การดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

640

โครงการ

16

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูเขารวมโครงการไดรับองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเรียนรูประชาธิปไตย
รวมทั้งการสอดแทรกหนาที่ของพลเมือง การรูรัก สามัคคีและการรูหนาที่ตนเองและหนาที่ตอผูอื่น
ผลกระทบ (Impact)
ผูเขารวมโคงการมีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ
ผลลัพธ (Outcome)
ผูเขารวมโครงการสามารถนำความรูที่ไดรับไปบูรณาการกับการเรียน และนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102020142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การบูรณาการ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการรูรักษ
สามัคคี และหนาทีข่ อง
พลเมืองไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-3

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
115,200 บาท
คาใชสอย 156,800 บาท
คาวัสดุ 48,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 320,000
บาท

320,000.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง

รวม 320,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
100,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
120,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การบูรณาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการรูรักษ สามัคคี และ
หนาที่ของพลเมืองไทย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการ
นอมนำพระราโชบายดานการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค
ทั้ง 4 ประการ สูการปฏิบัติใน
พื้นที่บริการไมต่ำกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
โครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการ
มีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคี
เครือขาย ผูนำชุมชน และ
ประชาชน

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

200.00

240.00

200.00

0.00

กิจกรรม

5.00

6.00

5.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การตอตานการดำเนินงานของผูเ ขารวม
อบรม โดยเฉพาะกลุมที่มีความเห็นตางใน
ดานการเมือง การปกครอง จึงอาจทำใหเกิด
ความขัดแยง
การตอตานการดำเนินงานของผูเ ขารวม
อบรม โดยเฉพาะกลุมที่มีความเห็นตางใน
ดานการเมือง การปกครอง จึงอาจทำใหเกิด
ความขัดแยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การชี้แจงวัตถุประสงคของการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งพิจารณา
ความเหมาะสมในการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม/การสรางสถานการณจำลองที่เห็นชัด
รวมทั้งการจัดโครงการโดยการบูรณาการศาสตรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสอดแทรกกิจกรรมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค
ของโครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
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โครงการทำแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑซักผาที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคดวยวัตถุดิบที่เปนเอกลักษณของชุมชน
คลองจิก รหัสโครงการ 6408000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ในป จ จุ บั น การแพร ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด 19 ทำให ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก ในการรั ก ษา
สุขอนามัยของตนเองมากขึ้น โดยในทองตลาดมีผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคจำนวนมากใหเลือกใช ซึ่งสวน
ใหญจะผสมแอลกอฮอลหรือสารฆาเชื้อ แตการใชแอลกอฮอลมีขอจำกัดที่ตองมีความเขมขนสูงกวา 70% และ
หามใชใกลเปลวไฟ และเนื่องจากแอลกอฮอลระเหยไดเร็ว ความสามารถในการฆาเชื้อก็อาจจะลดลงเนื่องจาก
มีเวลาสัมผัสนอย นอกจากนี้การใชงานที่ผิวสัมผัสอาจทำใหเกิดผิวแหง สวนสารฆาเชื้ออื่นๆ ก็อาจไมเปนที่นิยม
เชน เดทตอล เพราะมีกลิ่นเฉพาะตัว หรือน้ำยาฟอกขาว ก็ไมควรจะนำมาใชกับผิวหนังหรือวัสดุหลายชนิด
เพราะมีฤทธิ์กัดกรอน ดังนั้น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดคำนึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีราคาถูก สามารถผลิตไดในชุมชนและมีฤทธิ์ฆาเชื้อ
โรคได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยไม ก อ ให เกิ ด ความระคายเคื อ งต อ ร า งกายผู ใช ซึ่ ง สาร Benzalkonium
chloride (มี ชื่ อทางการค าวา Sanisol RC) เปน สารลดแรงตึงผิ วฆาเชื้อโรคที่มีประจุบ วกแรงมาก (Strong
cationic surfactants) และสามารถเกาะบนเสนใยไดอยางดี จึงเหมาะกับการนำมาพัฒนาเปนน้ำยาซักผาเพื่อ
ฆาเชื้อโรคและลดกลิ่น อับไดอยางมีประสิทธิภ าพ เหมาะกับ การซักผาที่อาจจะปนเปอนเชื้อไวรัส โควิด 19
สามารถซักไดทั้งการซักดวยมือและเครื่องซักผา นอกจากนี้ สูตรน้ำยาซักผาที่ผสม Benzalkonium chloride
ยังสามารถผสมหัวน้ำหอมและใชกับน้ำยาปรับผานุมไดอีกดวย ทั้งนี้ ชุมชนคลองจิก เปนชุมชนที่ปลูกดอกบัว
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จำนวนมาก จึงอาจจะนำดอกบัวของชุมชนมาใชเปนหัวน้ำหอมในสูตรน้ำยาซักผาได สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตรจึ งมี จุ ดมุ งหมายที่ จะพั ฒ นาน้ ำยาซั กผาที่ มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคและผสมกลิ่น น้ำหอมจากดอกบัว ซึ่งเป น
วัตถุ ดิบ ที่ เป น เอกลั กษณ ของชุ มชนคลองจิก ซึ่งสามารถผลิต ใช ในครัว เรื อนในราคาประหยั ด และทำเป น
ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของชุมชนไดอีกดวย
4. วัตถุประสงค
1. พัฒนาสูตรน้ำยาซักผาที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคดวยวัตถุดิบที่เปนเอกลักษณของชุมชนคลองจิก
2. ถายทอดองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑซักผามีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคใหประชากรในชุมชนคลองจิก
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในชุมชนคลองจิก จำนวน 15 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1. พัฒนาสูตรน้ำยาซักผาผสม Benzalkonium chloride และหัวน้ำหอมกลิ่นดอกบัว ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ถายทอดองคความรูใหกับประชาชนในชุมชนคลองจิก และทดลองทำผลิตภัณฑเพื่อใชในครัวเรือน
3. ระดมความคิดรวมกับประชาชนในชุมชนเพื่อพัฒนาสูตรใหเหมาะสม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผลิตภัณฑ (น้ำยาซักผา)
เชิงคุณภาพ
1. มาตรฐานของสูตรผสมที่สามารถทำไดในชุมชน
เชิงเวลา
1. ดำเนินการไดตามกำหนดการ
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนน้ำยา
2. การถายทอดความรูและระดมความคิด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สูตร

1

สูตร

1

เดือน

12

กิโลกรัม (100บาท)
ครั้ง

1
2

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
น้ำยาซักผา 1 สูตร
ผลกระทบ (Impact)
การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสูตรน้ำยาซักผาที่สามารถทำไดในชุมชน
ผลลัพธ (Outcome)
ผลิตภัณฑซักผาที่สามารถผลิตไดในชุมชนและใชองคประกอบที่เปนเอกลักษณของชุมชน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101090142

1. การพัฒนาสูตรน้ำยาซัก
ผา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63ธ.ค.63)

103101090242

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัตถุดิบ
สำหรับพัฒนาสูตรน้ำยาซักผา
มาตรฐาน 2500 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

2,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
2,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

12,500.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

12,500.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2500 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การอบรมและถายทอด
องคความรู

103101090342

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64มี.ค.64)
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนคลองจิก อ.บาง
ปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
3. การระดมความคิด
รวมกับประชาชนในชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64มิ.ย.64)
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนคลองจิก อ.บาง
ปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาใชสอย
ไดแก คาเดินทาง 500 บาท
คาอาหารและเครื่องดื่ม 4200
บาท คาจัดทำเอกสาร 300
บาท
2.คาวัตถุดิบ อุปกรณและ
ภาชนะ 7500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12500 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาใชสอย
ไดแก คาเดินทาง 500 บาท
คาอาหารและเครื่องดื่ม 4200
บาท คาจัดทำเอกสาร 300
บาท
2. คาวัตถุดิบ อุปกรณและ
ภาชนะ 7500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12500 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101090442

4. การรวบรวมผลการ
ดำเนินการและสรุปผล
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64ก.ย.64)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาดำเนินการ
จัดทำเอกสารรายงานและ
สรุปผล 2500 บาท

2,500.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
2,500.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2500 บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 30,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาสูตรน้ำยาซักผา

2. การอบรมและถายทอดองคความรู

3. การระดมความคิดรวมกับประชาชน
ในชุมชน

4. การรวบรวมผลการดำเนินการและ
สรุปผล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
(น้ำยาซักผา)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน
ของสูตรผสมที่สามารถทำไดใน
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม
และถายทอดองคความรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน
ของสูตรผสมที่สามารถทำไดใน
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การระดม
ความคิดรวมกับประชาชนใน
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน
ของสูตรผสมที่สามารถทำไดใน
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลมสรุป
รายงานโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน
ของสูตรผสมที่สามารถทำไดใน
ชุมชน

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การนัดหมายในการจัดทำโครงการรวมกับ
ประชาชนในชุมชนคลองจิกอาจเกิดความลาชา เนือ่ งจาก
ประชาชนบางสวนมีภารกิจประจำวัน
การนัดหมายในการจัดทำโครงการรวมกับ
ประชาชนในชุมชนคลองจิกอาจเกิดความลาชา เนื่องจาก
ประชาชนบางสวนมีภารกิจประจำวัน
การระดมความคิดของประชาชนในชุมชนอาจจะ
ไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากขึ้นอยูกับความตั้งใจและ
ความกระตือรือรนของผูเขารวมโครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา
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แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การนัดหมายในวันเสาร-อาทิตย

การนำเสนอสูตรน้ำยาซักผาแบบใหมที่เปนเอกลักษณ
ของชุมชนทีส่ ามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชนได
และสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รหัสโครงการ 6408000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันที่มีความเหลื่อมล้ำในชวงรายไดของประชาชนในชุมชนฐานราก
นำไปสูแนวทางการสงเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจระดับชุมชนกอใหเกิดรายไดและแกปญหาการวางงานของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนให
เข ม แข็ งและพึ่ งพาตนเองได และเป น อี ก วิ ธีห นึ่ งที่ จ ะช ว ยส งเสริ ม ให ป ระชาชนเกิ ด การรวมกลุ ม อาชี พ ที่
หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามา
จำหน ายหรื อแลกเปลี่ ย นกั น จะเป น ทุ น หมุ น เวีย นในชุม ชนซึ่งการดำเนิน งานดั งกล าวจะเกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญาตามแนว
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของกลุ ม อาชี พ ต า ง ๆ ให มี
ประสิทธิภาพมีความเขมแข็งตอชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่ ดานทรัพยากรทองถิ่น ความตองการพื้นฐานโดยการรับฟงความคิดเห็น
ของครัวเรือน ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ กลุมอาชีพ ในพื้นที่ชุมชนอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอแสวงหา จังหวัด
อางทอง สำหรับจัดทำเปนฐานขอมูลพื้นฐานครัวเรือนและการสงเสริมอาชีพที่เหมาะสม
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2. เพื่อหาแนวทางสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพใน
พื้นที่ในพื้นที่ชุมชน อำเภอโพธิ์ทองและอำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
3. เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพในระดับครัวเรือน กลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพ ทั้งดานเกษตร
อาหาร หัตถกรรม ดวยนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร การเงิน การบัญชี การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิตและระบบการตลาดที่ดี นำไปสูความมั่นคงของรายไดและสามารถพึ่งพาตนเองได
5. กลุมเปาหมาย
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ จำนวน 40 ครัวเรือน ที่อยูในพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง และ อ.แสวงหา จ.อางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบกับการสัมภาษณชุมชน เพื่อรับฟงความตองการของครัวเรือน
ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ/กลุมอาชีพ (พื้นที่ชุมชนในอำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวง จังหวัดอางทอง) และ
จัดทำเปนฐานขอมูลพื้นฐานชุมชน
2) พัฒนาและสงเสริมอาชีพบนพื้นฐานความตองการ/ความเหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่และ
ประชาชน
3) การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
4) การคืนขอมูลใหกับชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
เชิงคุณภาพ
1. รอยละรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน

40

รอยละ

10

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูเขารวมโครงงการมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
ผูเขารวมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ผูเขารวมโครงการสามารถตอยอดความรูและพัฒนาความรูที่ไดรับเปนอาชีพหลัก
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101100342

103101100242

103101100142

1. 1.
การศึกษา
ขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบ
กับการสัมภาษณชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง
และอำเภอแสวงหา
จังหวัดอางทอง
2. กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามบริบท
ชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง
และอำเภอแสวงหา
จังหวัดอางทอง
3. การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
43,200 บาท
-คาใชสอย 53,200 บาท
-คาวัสดุ 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
100,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
216,000 บาท
-คาใชสอย 484,000 บาท
-คาวัสดุ 125,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 825,000
บาท

825,000.00

200,000.00

400,000.00

225,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
21,600 บาท
-คาใชสอย 24,600 บาท
-คาวัสดุ 3,800 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 50000
บาท

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง
และอำเภอแสวงหา
จังหวัดอางทอง
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101100442

4. การคืนขอมูลใหพื้นที่
(เปดเวที)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง
และอำเภอแสวงหา
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
7,200 บาท
-คาใชสอย 15,800 บาท
-คาวัสดุ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000
บาท

25,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
25,000.00

รวม 1,000,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1.
การศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่
ประกอบกับการสัมภาษณชุมชน

2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
บริบทชุมชน

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการ

4. การคืนขอมูลใหพื้นที่ (เปดเวที)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขอมูลความ
ตองการของชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลความ
ตองการของชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายไดของ
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ
เพิ่มขึน้ ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นทั้ง
กาย ใจ สติปญญา อารมณและ
สังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นทั้ง
กาย ใจ สติปญญา อารมณและ
สังคม

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

40.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

10.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

2.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

2.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

415

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ประชาชนขาดความเชื่อมันในรูปแบบของการดำเนินโครงการ
โดยเฉพาะมีความกังวลในเรื่องความไมยั่งยืน และไมตอเนื่อง จึง
อาจมีผลตอผูสนใจเขารวมโครงการ
ประชาชน กลุมสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนมีตองการ
งบประมาณ โดยไมพรอมดำเนินการตลอดปงบประมาณ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ใชหลักการปฏิบัติการอยางมีสวนรวมกับชุมชน
(PAR) เพื่อใหชุมชนเชื่อใจ และใหความรวมมือใน
การดำเนินโครงการ
แสดงใหเห็นผลลัพธของการดำเนินการที่ยงั่ ยืน
และความเขมแข็งที่จะเกิดขึ้น โดยใชหลักการการ
มีสวนรวมกับชุมชน (PAR)

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสูผลิตภัณฑสินคาพรี
เมียม รหัสโครงการ 6408000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในระยะ 20 ป ( 2560-2579) มียุทธศาสตรหลัก
คือยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นโดยไดมีการกำหนดพื้นที่เปาหมาย จำนวน 5 พื้นที่ ใน 3 ดาน คือ ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม และมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหมที่
เพิ่ ม ขึ้ น ในท อ งถิ่ น และรายได ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรกลุ ม เป าหมายที่ ร ว มโครงการ การที่ จ ะบรรลุ ต าม
ผลสัมฤทธิ์ดังกลาวมีอุปสรรคที่สำคัญไดแกคุณภาพของสินคาและบริการที่ยังไมเปนมาตรฐาน ในเรื่องของ
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ เมื่อผลผลิตขาดคุณภาพ ไมมีความเที่ยงตรง
สม่ำเสมอเปนเหตุให สินคาไมสามารถเปนที่ยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่นกับผูบริโภค จึงมีความจำเปนที่ตอง
นำองค ความรูท่ีเกี่ ยวกั บการพั ฒ นาผลผลิ ตทางการเกษตรใหมีคุณค าทางโภชนาการ ความปลอดภั ย และ
มาตรฐานสำหรั บ ผู บ ริ โภค และมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุม ชน (มผช.) และนำไปสูก ารผลิ ตเชิงพาณิ ช ย เมื่ อ
ผลิตภัณ ฑไดรับมาตรฐานรับรอง อาทิ อาหารและยา (อย.) มาตรฐานอุตสาหกรรรม (มอก.) เพื่ อยกระดั บ
สินคา OTOP และ หัตถกรรม Premium กระบวนการผลิตเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หนึ่งในแนวนโยบายการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นไดมีการมุงเนนใหมีการสงเสริมกิจกรรมเพิ่มรายไดของภาคการเกษตร
ตอเนื่องจากภาคการผลิต มุงหวังใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตสดจากภาคเกษตร
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาสงเสริมใหผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากภาคการเกษตรในชุมชนไดรับรองมาตรฐานการผลิต
2) เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน หมูบานที่สอดคลองและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐานสำหรับผูบริโภค และหรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน และนำไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
4) เพื่อสรางเครือขายอาชีพในชุมชนใหเกิดการพัฒนาอาชีพและเสริมเสรางสุขภาวะอยางยั่งยืน
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชน กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การถอดบทเรียนจากการทำ focus group เพื่อหาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ทองถิ่น บนพื้นฐานความตองการของชุมชน
2) การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบ กระบวนการผลิต รวมทั้งหาแนวทางการ
ผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใหไดรับรองมาตรฐาน สามารถพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ และเปน
ประโยชนในเชิงพาณิชย
3) การสงเสริมใหมีการรวมกลุมสมาชิกเพื่อการตอรองทางการคา การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ระบบ การทำการตลาดและการจัดจำหนายสินคาในชองทางตาง ๆ
4) การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ (จังหวัดอางทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
เชิงเวลา
1. การดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุมชน

4

ผลิตภัณฑ

4

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ผลกระทบ (Impact)
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อจำหนาย
ผลลัพธ (Outcome)
ชุมชนที่เขารวมโครงการสามารถพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑจากการอบรมได
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103101110242

103101110142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

1. การถอดบทเรียนจาก
การทำ focus group
เพื่อหาแนวทางการ
สงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑจากทองถิ่น บน
พื้นฐานความตองการของ
ชุมชน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
28,800 บาท
-คาใชสอย 49,600 บาท
-คาวัสดุ 1,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000
บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
288,000 บาท
-คาใชสอย 432,000 บาท
-คาวัสดุ 80,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 800,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
80,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

800,000.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
2. การจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
รูปแบบกระบวน การผลิต
รวมทั้งหาแนวทางการ
ผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อใหไดรับรอง
มาตรฐาน สามารถพัฒนา
ตอยอดผลิตภัณฑ และ
เปนประโยชนในเชิง
พาณิชย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-3
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
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103101110342

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. การสงเสริมใหมีการ
รวมกลุมสมาชิกเพื่อการ
ตอรองทางการคา การ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
รวมทั้งระบบ การทำ
การตลาดและการจัด
จำหนายสินคาในชองทาง
ตาง ๆ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
14,400 บาท
-คาใชสอย 34,600 บาท
-คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
28,800 บาท
-คาใชสอย 36,400 บาท
-คาวัสดุ 4,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000
บาท

70,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

70,000.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

103101110442

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง

รวม 1,000,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การถอดบทเรียนจากการทำ focus
group เพื่อหาแนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากทองถิ่น บนพื้นฐาน
ความตองการของชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่เขารวมโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลความ
ตองการของชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่เขารวมโครงการ

2. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวน การผลิต
รวมทั้งหาแนวทางการผลิตหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใหไดรับรอง
มาตรฐาน สามารถพัฒนาตอยอด
ผลิตภัณฑ และเปนประโยชนในเชิง

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

4.00

0.00

0.00

0.00

งาน

4.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

4.00

0.00
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่เขารวมโครงการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

0.00

0.00

4.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

4.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

4.00

0.00

งาน

0.00

0.00

4.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

4.00

0.00

พาณิชย

3. การสงเสริมใหมีการรวมกลุมสมาชิก
เพื่อการตอรองทางการคา การเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ รวมทั้งระบบ การทำ
การตลาดและการจัดจำหนายสินคาใน
ชองทางตาง ๆ

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การไดรับขอมูลความตองการพัฒนาผลิตภัณฑเกิดจาก
ความตองการของกลุมคนหรือกลุมอาชีพ
เพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง นำไปสูความขัดแยงหรือ
ความเหลื่อมล้ำ
ความไมสม่ำเสมอของผูเขารวมอบรม
อาจเนื่องมาจากความไมเขาใจในวัตถุประสงค
ของโครงการ รวมถึงเปาหมายการดำเนินโครงการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การทำ focus group โดยการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่เปาหมาย โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมชุมชน เพื่อให
ไดขอมูลที่สอดคลองกับความตองการชุมชนที่แทจริง
สรางจิตสำนึกใหชุมชน รวมทั้งจัดใหมีกระบวนการ
ดำเนินงานที่เปนระบบ และเปนรูปธรรม โดยอาศัยหลัก
ความรวมมือระหวางชุมชนและคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ เพื่อใหประชาชนในพืน้ ที่เล็งเห็นเปาหมายที่
ชัดเจนของกิจกรรม

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาอุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปอนในอาหาร
รหัสโครงการ 6408000016
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบั น ผลิต ภัณ ฑ ทางดานอาหารที่ จำหนายในท องตลาดพบวายังมีความไมป ลอดภัยต อผูบ ริโภค
ผูผลิตมีการใชสารเคมีตางๆ มากมายทั้งที่อนุญาตและไมอนุญาตใหใชในกระบวนการผลิตหรือมีกระบวนการ
ผลิตไมเหมาะสม ไมมีหลักเกณฑและวิธีการที่ดีพอ จึงทำใหตรวจพบสารเคมีตกคาง สารปนเปอนและสารเคมี
อันตรายหรือจุลินทรีย ผูบริโภคจึงมีความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่ไมมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีตลาดนัดและรถเรเขามาจำหนายถึงหมูบาน ชุมชน ทำใหเกิดความเสี่ยงตอการ
บริโภคผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพและเปนอันตราย ดังนั้นองคกรทองถิ่นในชุมชนจึงควรมีหนวยตรวจสอบเฝา
ระวังโดยใชเครื่องมือที่เหมาะกับการใชภาคสนาม ตรวจงาย สะดวก ใหผลถูกตองนาเชื่อถือ แปลผลไดรวดเร็ว
เช น ชุ ด ทดสอบสามารถใช เป น เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบคั ด กรองความไม ป ลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ ป จ จุ บั น
กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดคิดคน ชุดทดสอบอยางงายในการทดสอบเบื้องตนที่มีความสามารถในการตรวจ
คัดกรองคุณภาพอาหาร แตอยางไรก็ตามชุดทดสอบอาหารดังกลาวยังมีราคาคอนขางสูงและมีการจำหนายที่
ไมแพรหลายทำใหประชาชนสวนใหญไมสามารถตรวจสอบสารตกคางในอาหารไดดวยตนเอง นอกจากนี้ชุด
ทดสอบยังมีการใชสารเคมีในการทดสอบปริมาณหนึ่งหลังทดสอบแลวก็ทำใหเกิดของเสียลงสูสิ่งแวดลอมได
จากป ญหาดังกลาวจึงทำให เกิดแนวคิดในการผลิตอุป กรณ ต รวจวิเคราะห บ นกระดาษสำหรับ ตรวจวัด สาร
ปนเปอนในอาหาร ซึ่งประกอบดวย ชุดทดสอบสารกันบูด (โซเดียมเบนโซเอต, กรดซาลิไซลิก) ชุดทดสอบสาร
บอแรกซ ชุดทดสอบฟอรมาลีน ชุดสอบไนเตรทไนไตรท การตรวจวัดวิเคราะหบนกระดาษมีขอดีดังนี้คือ
1. อุปกรณตรวจวัดแบบกระดาษที่ประยุกตใชมีราคาถูก เนื่องจากใชกระดาษเปนวัสดุหลักในการทำ
อุปกรณ
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2. อุปกรณตรวจวัดแบบกระดาษมีกระบวนการสรางอุปกรณที่งาย โดยใชระบบการตรวจวัดเชิงสี ไม
ยุงยากซับซอนและไดผลการตรวจวิเคราะหที่มีความถูกตองแมนยำ อีกทั้งยังใชปริมาณสารตัวอยางจำนวน
นอยในการวิเคราะห
3. จุดเดนของอุปกรณตรวจวัดบนกระดาษ คือ สามารถตรวจวัดปริมาณสารปนเปอนในอาหารในเชิง
ปริมาณที่มีความเขมขนต่ำๆ ได เมื่อเปรียบเทียบกับชุดตรวจวัดในปจจุบัน ซึ่งสวนใหญสามารถตรวจวัดสาร
ปนเป อนไดในเชิงคุณภาพที่มีความเขมขน สูง บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใชไดดวยตนเองโดยไมตองมีความ
ชำนาญ อีกทั้งขนาดของอุปกรณนั้นมีขนาดเล็กสามารถพกพาไปใชตามสถานที่ตาง ๆ
4. วัตถุประสงค
1) สรางนวัตกรรมอุปกรณตรวจวิเคราะหสารปนเปอนในอาหารบนกระดาษ อาทิเชน บอแรกซ สาร
กันบูด (กรดซาลิไซลิก และโซเดียมเบนโซเอต) ฟอรมาลีน ไนเตรตไนไตรท
2) ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมีชุดอุปกรณตรวจวิเคราะหสารปนเปอนเพื่อความ
ปลอดภัยในการเลือกบริโภคอาหาร
3) เพื่อลดปริมาณสารเคมีในการตรวจวิเคราะหสารปนเปอนในอาหาร
4) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีสวนรวมในการผลิตนวัตกรรม
5) เพื่อผลิตในเชิงพานิชยได
5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษาสาขาเคมีชั้นปที่ 3 และ 4 จำนวน 8 คน รวมผลิตนวัตกรรม
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ทดลองผลิตอุปกรณตรวจววิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารบอแรกซ สารกันบูด (กรดซาลิ
ไซลิก และโซเดียมเบนโซเอต) ฟอรมาลีน ไนเตรตไนไตรท
2) เก็บตัวอยางอาหารแตละประเภทจากตลาดสดใน อ.พระนครศรีอยุธยา และตลาดนัดชุมชน เพื่อ
ทดสอบสารปนเปอนดวยชุดอุปกรณตรวจววิเคราะหบนกระดาษ
3) ประเมินผลการวิเคราะหของชุดอุปกรณตรวจววิเคราะหบนกระดาษกับวิธีการวิเคราะหโดยวิธี
มาตราฐาน และชุดทดสอบที่มีจำหนายในทองตลาด
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. อุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปอนในอาหาร
เชิงคุณภาพ
1. อุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปอนในอาหารที่ใชงานไดจริง
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชนิด

4

ชนิด

2

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
อุปกรณตรวจวิเคราะหสารปนเปอนในอาหารบนกระดาษ
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมีชุดอุปกรณตรวจวิเคราะหสารปนเปอนเพื่อความปลอดภัย
ในการเลือกบริโภคอาหาร
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาใหมีสวนรวมในการผลิตนวัตกรรม
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107090142

1. สรางอุปกรณตรวจ
วิเคราะหบนกระดาษ
สำหรับตรวจวัดสาร
ปนเปอนในอาหาร
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร
70,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000
บาท

200,000.00

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รวม 200,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
70,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
40,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. สรางอุปกรณตรวจวิเคราะหบน
กระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปอนใน
อาหาร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณ
ตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับ
ตรวจวัดสารบอแรกซ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุปกรณ
ตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับ
ตรวจวัดสารปนเปอนในอาหาร

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

1.00

1.00

1.00

1.00

ชึ้น

1.00

1.00

1.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รหัสโครงการ 6408000020
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนชุมชนที่มีการรวมกลุมกันทำขนมไทยที่เขมแข็ง โดยในพื้นที่ตำบลเกาะเรียน เปนแหลงที่สืบทอดการทำ
ขนมไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มตนตำนานขนมไทยจากหมูบานญี่ปุน ตำบลเกาะเรียน โดยทาวทองกีบ
มา (Maria Guyomar de Pinha) โดยหลั งจากนั้ น ไดมีการบอกตอสูตรการทำขนมไทยในพื้น ที่ชุ มชน และ
ขยายเปนวงกวางจวบจนปจจุบนั นี้
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนมไทยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP
2. เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน
3. เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูขนมไทยสำหรับการถายทอดการทำขนมไทย
5. กลุมเปาหมาย
พื้นที่ : ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000 กลุมเปาหมาย : สมาชิกชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน จำนวน 30 คน
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6. วิธีการดำเนินงาน
1.ประชุมรวมกันของชุมชน และผูบริการวิชาการ เพื่อนำเสนอโครงการและรับฟงความคิดเห็นของ
ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 2 ผลิตภัณฑ ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนขนมไทย
บานเกาะเรียน
3. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 2 ผลิตภัณฑ และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชนขนมไทยบานเกาะ
เรียน
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑและเพิ่มชองทางการจำหนายผลิตภัณฑ การขายสินคา
ออนไลนการจัดการการเงินและการทำบัญชีบนระบบคลาวดแอพพลิเคชัน
5. ประชุม วิเคราะหผล และประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน
6. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 660,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผูเขารวมโครงการ
2. ผลิตภัณฑชุมชน OTOP
3. ศูนยการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
1. ไดองคความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑชมุ ชน ของกลุมชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน
2. ไดสรางงาน สรางอาชีพ และเพิ่มรายไดของสมาชิกในชุมชม
3. รอยละของโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามกำหนดระยะเวลา
เชิงคาใชจาย
1. สามารถดำเนินการเบิกจายไดตามกำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ผลิตภัณฑ
ศูนย

30
3
1

ผลิตภัณฑ
คน
รอยละ

3
30
100

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑใหม 3 ผลิตภัณฑ เว็บไซตเพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑขนมไทย ศูนยการเรียนรูชุมชน
ขนมไทย
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ผลกระทบ (Impact)
เพิ่มศักยภาพดานการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ การสื่อสารการตลาด ชองทางการจำหนายและ
การกระจายสินคา และการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
ผลลัพธ (Outcome)
สมาชิกไดรับความรูเพื่อตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนมไทยดวยตนเอง ยกระดับสูศูนยการ
เรียนรูครบวงจรขนมไทยอยางยั่งยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูข องประชาชนทั่วไป และหนวยงานภายนอกที่สนใจ
เกิดการเผยแพรองคความรู การบริหารจัดการผลิตภัณฑขนมไทย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103101120142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ
ศึกษาบริบท และแนวทาง
การดำเนินโครงการ โดย
การจัดประชุมอยางมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผน
ระบบการทำงานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย
บรรจุภัณฑ พัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ การ
บัญชีการตลาด รวมทั้งการ
วางแผนจัดตั้งศูนย

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : งบดำเนินงาน:
1.คาใชสอย รวมเปนเงิน 5,100
บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1วันx30
คนx2มื้อx35บาท) เปนเงิน 2,100
บาท
-คาอาหารกลางวัน
(1วันx30คนx1มื้อx100บาท) เปนเงิน
3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท

จำนวนเงิน
5,100.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63ธ.ค.63)
สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
5,100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103101120242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

2. กิจกรรมการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการขนมไทย
ที่ไดมาตรฐาน เพื่อให
สมาชิกในกลุมชุมชนขนม
ไทยไดรับความรู เพิ่มศัยก
ภาพดานการยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ การ
สื่อสารการตลาด ชอง
ทางการจำหนายและการ
กระจายสินคา และการ
จัดการธุรกิจแบบครบวงจร

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : งบดำเนินงาน:
1.คาใชสอย รวมเปนเงิน 53,900
บาท
-คาออกรถบัสมหาวิทยาลัย 1 คัน 1
ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท
-คาน้ำมัน 5,000 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2วันx30
คนx4มื้อx35บาท) เปนเงิน 8,400
บาท
-คาอาหารกลางวัน
(2วันx30คนx2มื้อx250บาท) เปนเงิน
30,000 บาท
-คาอาหารเย็น
(1วันx30คนx1มื้อx300บาท) เปนเงิน
9,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่
30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดเพชรบุรี

แผนการปฏิบตั งิ าน

56,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
56,300.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

69,200.00

69,200.00

0.00

0.00

0.00

2.คาตอบแทน รวมเปนเงิน 2,400
บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง
(2 วันx5คน x240บาท) เปนเงิน
2,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,300 บาท

103101120342

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนม
ไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่
1 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน
ขนมไทยบานเกาะเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
1.คาตอบแทน เปนเงิน 32,400 บาท
-คาตอบแทนวิทยากร
(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)
2.คาใชสอย เปนเงิน 15,300 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (3วันx30
คนx2มื้อx35บาท) 6,300 บาท
-คาอาหารกลางวัน
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท) 9,000
บาท
3.คาวัสดุ 21,500 บาท
-คาวัตถุดิบและสวนผสมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑถัวเฉลี่ย
-คาวัสดุและอุปกรณงานครัวถัวเฉลี่ย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท

432

103101120442

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนม
ไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่
2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน
ขนมไทยบานเกาะเรียน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
1.คาตอบแทน เปนเงิน 32,400 บาท
-คาตอบแทนวิทยากร
(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

103101120542

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนม
ไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่
3 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน
ขนมไทยบานเกาะเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนการปฏิบตั งิ าน

69,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
69,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

69,200.00

69,200.00

0.00

0.00

0.00

2.คาใชสอย เปนเงิน 15,300 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (3วันx30
คนx2มื้อx35บาท) 6,300 บาท
-คาอาหารกลางวัน
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท) 9,000
บาท
3.คาวัสดุ 21,500 บาท
-คาวัตถุดิบและสวนผสมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑถัวเฉลี่ย
-คาวัสดุและอุปกรณงานครัวถัวเฉลี่ย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
1.คาตอบแทน เปนเงิน 32,400 บาท
-คาตอบแทนวิทยากร
(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)
2.คาใชสอย เปนเงิน 15,300 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (3วันx30
คนx2มื้อx35บาท) 6,300 บาท
-คาอาหารกลางวัน
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท) 9,000
บาท
3.คาวัสดุ 21,500 บาท
-คาวัตถุดิบและสวนผสมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑถัวเฉลี่ย
-คาวัสดุและอุปกรณงานครัวถัวเฉลี่ย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท
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103101120642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนม
ไทยดวยตนเอง 3
ผลิตภัณฑ และขึ้นทะเบียน
OTOP ของกลุมชุมชนขนม
ไทยบานเกาะเรียน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
1.คาตอบแทน เปนเงิน 43,200 บาท
-คาตอบแทนวิทยากร
(4ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ
สุญญากาศ (Vacuum
packaging)

103101120742

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

2.คาใชสอย เปนเงิน 20,400 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4วันx30
คนx2มื้อx35บาท) 8,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน
(4วันx30คนx1มื้อx100บาท) 12,000
บาท
3.คาวัสดุ เปนเงิน 50,200 บาท
-คาวัตถุดิบและสวนผสมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑถัวเฉลี่ย
-คาวัสดุและอุปกรณงานครัวถัวเฉลี่ย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 113,800 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
1.คาตอบแทน รวมเปนเงิน 32,400
บาท
-คาตอบแทนวิทยากร 32,400 บาท
(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)

แผนการปฏิบตั งิ าน

113,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
113,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

98,200.00

0.00

0.00

98,200.00

0.00

2.คาใชสอย รวมเปนเงิน 15,300
บาท
-คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม (3วัน
x30คนx2มื้อx35บาท) เปนเงิน 6,300
บาท
-คาอาหารกลางวัน
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท) เปนเงิน
9,000 บาท
3.คาวัสดุ รวมเปนเงิน 50,500 บาท
-คาบรรจุภัณฑถัวเฉลี่ย 35,500 บาท
-วัสดุโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธถัวเฉลี่ย 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98,200 บาท
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103101120842

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชีบนระบบ
คลาวดแอปพลิเคชัน และ
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑ
ขนมไทย

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด :
1.คาตอบแทน รวมเปนเงิน 32,400
บาท
-คาตอบแทนวิทยากร 32,400 บาท
(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564

2.คาใชสอย รวมเปนเงิน 45,300
บาท
-คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม (3วัน
x30คนx2มื้อx35บาท) เปนเงิน 6,300
บาท
-คาอาหารกลางวัน
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท) เปนเงิน
9,000 บาท
-คาจางจัดทำเว็บไซต 30,000 บาท

103101120942

สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสื่อสารการตลาดทุกมิติ
การสงเสริมการตลาด
รวมถึงรูปแบบการตลาด
ของผลิตภัณฑชุมชนใน
รูปแบบของออนไลน และ
ออฟไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77,700 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด :
1.คาตอบแทน รวมเปนเงิน 32,400
บาท
-คาตอบแทนวิทยากร 32,400 บาท
(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)

แผนการปฏิบตั งิ าน

77,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
77,700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

2.คาใชสอย รวมเปนเงิน 15,300
บาท
-คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม (3วัน
x30คนx2มื้อx35บาท) เปนเงิน 6,300
บาท
-คาอาหารกลางวัน
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท) เปนเงิน
9,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท
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103101121042

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

10. กิจกรรมเปดศูนยการ
เรียนรูชุมชนขนมไทยบาน
เกาะเรียน เพื่อยกระดับสู
ศูนยการเรียนรูครบวงจร
ขนมไทยอยางยั่งยืน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
1.คาใชสอย รวมเปนเงิน 8,500 บาท
-คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม (1 วัน
x50คนx2มื้อx35บาท) เปนเงิน 3,500
บาท
-คาอาหารกลางวัน
(1วันx50คนx1มื้อx100บาท) เปนเงิน
5,000 บาท
2.คาวัสดุ เปนเงิน 40,000 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณ สำหรับการ
โฆษณา ประชาสัมพันธศูนยการเรียนรู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,500 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด :
1.คาใชสอย เปนเงิน 5,100 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1วันx30
คนx2มื้อx35บาท) 2,100 บาท
-คาอาหารกลางวัน
(1วันx30คนx1มื้อx100บาท) 3,000
บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564

103101121142

สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
11. ประชุม สังเคราะห
วิเคราะหผล ประเมินผล
การดำเนินงานรวมกับ
ชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
บานตนสะตือสามตน หมู
4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนการปฏิบตั งิ าน

48,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
48,500.00

5,100.00

0.00

0.00

0.00

5,100.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท

รวม

660,000

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท
และแนวทางการดำเนินโครงการ โดย
การจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผน
ระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมไทย บรรจุภัณฑ พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด
รวมทั้งการวางแผนจัดตั้งศูนย

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานสถาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวม

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
ประกอบการขนมไทยที่ไดมาตรฐาน
เพื่อใหสมาชิกในกลุมชุมชนขนมไทย
ไดรับความรู เพิ่มศัยกภาพดานการ
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ การ
สื่อสารการตลาด ชองทางการจำหนาย
และการกระจายสินคา และการจัดการ
ธุรกิจแบบครบวงจร

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุดทำขนมไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 1
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนขนมไทยบาน
เกาะเรียน

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุดทำขนมไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนขนมไทยบาน
เกาะเรียน

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุดทำขนมไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 3
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนขนมไทยบาน
เกาะเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ผูเขารวม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจในกิจกรรม และไดรับ
ความรู เพิ่มศัยกภาพดานการ
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
การสื่อสารการตลาด ชองทางการ
จำหนายและการกระจายสินคา
และการจัดการธุรกิจแบบครบ
วงจร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย
ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อให
เกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑใหม

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

2.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย
ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อให
เกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑใหม

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

2.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย
ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อให
เกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุดทำขนมไทยดวยตนเอง 3 ผลิตภัณฑ
และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน
ขนมไทยบานเกาะเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ และขึ้นทะเบียน
OTOP ของกลุมชุมชนขนมไทย
บานเกาะเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตออบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนมไทย
ดวยตนเอง 3 ผลิตภัณฑ และขึ้น
ทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน
ขนมไทยบานเกาะเรียน เพือ่ การ
ยกระดับผลิตภัณฑขนมไทย และ
พัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสม
และทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิต
ปกติวิถีใหม (New Normal)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑที่สามารถเพิ่ม
ระยะเวลาการเก็บรักษาและเพิ่ม
โอกาสในการจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑขนมไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตออบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑสุญญากาศ
(Vacuum packaging)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
เว็บไซต

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑสุญญากาศ (Vacuum packaging)

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑขนมไทย

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร
การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด
รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ
ออฟไลน

10. กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชน
ขนมไทยบานเกาะเรียน เพื่อยกระดับสู
ศูนยการเรียนรูครบวงจรขนมไทยอยาง
ยั่งยืน

11. ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล
ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

0.00

2.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

งาน

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูเขาอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
อบรมเชิงปฏิบัติการ

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูรวมงานกิจกรรมเปดศูนยการ
เรียนรูชุมชนขนมไทย

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผลการดำเนินงาน

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
โรคระบาดที่อาจจะสงผลตอการจัดกิจกรรม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
จัดกิจกรรมในรูปแบบ Social Distancing
มีมาตรการในการปองกันการกระจายของโรค เชน การ
สวมหนากากอนามัย การวัดอุณหภูมิรางกาย การลางมือ
ดวยเจลแอลกอฮอล

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อ.รงรอง แรมสิเยอ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รหัสโครงการ 6408000024
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวั ต กรรม และโครงการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การบริ ก ารวิ ช าการ งานวิ จั ย และทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมหลักที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองดำเนินการเพื่อใหสาขาวิชาทุกสาขา
ในคณะไดดำเนินการโครงการบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย จึงไดมอบหมาย
ใหทุกสาขาวิชาจัดทำโครงการบริการวิชาการในศาสตรของสาขาโดยใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ งานวิจัย เปาหมายเพื่อจัดอบรมบริการวิชาการใหกับประชาชน ชุมชุน และสังคม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามพันธกิจของคณะ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับงานบริการวิชาการ
2) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับงานวิจัย
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
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8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมโครงการทุกหลักสูตรของคณะ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของการบริการวิชาการ วิจัย ที่บูรณาการเรียนการสอนนำไปใชประโยชนและตอยอดในการจัดการ
เรียนการสอน
เชิงเวลา
1. หลักสูตรดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร

16

รอยละ

85

หลักสูตร

16

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไมมี
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
ไมมี
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103107100142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. สงเสริมและสนับสนุนการ
ทำกับดักแมลงวันทองดวย
ขวดพลาสติกสำหรับใชใน
สวนผลไมเพื่อลดการใช
สารเคมีกำจัดศรัตรูพืช

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท
คาวัสดุ 19200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

จำนวนเงิน
30,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103107100242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. การพัฒนาผลิตภัณฑกิมจิ
เห็ดคุณภาพสูงเพื่อการ
สงเสริมธุรกิจชุมชน ตำบล
คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

103107100542

103107100442

103107100342

สถานที่ดำเนินการ
ตำบลคลองจิก อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา
3. มหัศจรรยจุลินทรียใน
ทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนบางพระครูพัฒนา
องนครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
4. รักวิทย สนุกคิดกับการ
ทดลองฟสิกสและดารา
ศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ จ.
อางทอง
5. ประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในจังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 7800 บาท
คาวัสดุ 15000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 6800 บาท
คาวัสดุ 16000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท
คาใชสอย 8800 บาท
คาวัสดุ 10400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 12600 บาท
คาใชสอย 10250 บาท
คาวัสดุ 7150 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103107100642

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
6. การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ดวย Google
Classroom เพื่อกาวสูชีวิต
ปกติวิถีใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.63-30 ก.ย.64

103107100742

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. โครงงานวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาจาก
พื้นฐานจุลชีววิทยา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

103107101042

103107100942

103107100842

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
8. นวัตกรรมอาหารทองถิ่น
เชิงสรางสรรค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.61
สถานที่ดำเนินการ
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
9. การอบรม IOT เพื่อ
การเกษตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.64-31 มี.ค.64
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอน เพื่อปองกันการติด
เชื้อในเด็กปฐมวัยและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 15300 บาท
คาวัสดุ 300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 12000 บาท
คาใชสอย 7350 บาท
คาวัสดุ 10650 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท
คาใชสอย 10250 บาท
คาวัสดุ 7150 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท
คาใชสอย 8400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 15700 บาท
คาวัสดุ 7100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.64-31 มี.ค.64
สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107101242

103107101142

11. การอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวิเคราะห
ทางสถิติวิศวกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.64-31 มี.ค.64
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
12. อบรมเชิงปฎิบัติการ
Macro & VBA สำหรับการ
ประยุกตใชในงาน
อุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.64-31.มี.ค.64

103107101442

103107101342

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
13. โครงการบอรด
อิเล็กทรอนิกสเขียน
โปรแกรมเพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.64-31 มี.ค.64
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ จ.อางทอง
14. โครงการเตรียมความ
พรอมกอนสอบ O-net
ระดับมัธยมศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.64-31 มี.ค.64

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 15600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 15600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 14600 บาท
คาวัสดุ 1000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
คาใชสอย 14600 บาท
คาวัสดุ 1000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103107101542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
15. การปฐมพยาบาล
เบื้องตน การชวยชีวิตขั้น
พื้นฐาน และการใชเครื่อง
AED สำหรับ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ก.ค.64-30 ก.ย.64

103107101642

สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
16. หองเรียนปฏิบัติการเคมี
แบบยอสวน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ก.ค.64-30 ก.ย.64

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 16500 บาท
คาใชสอย 10000 บาท
คาวัสดุ 3500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รวม 480,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สงเสริมและสนับสนุนการทำกับดัก
แมลงวันทองดวยขวดพลาสติกสำหรับใช
ในสวนผลไมเพื่อลดการใชสารเคมี
กำจัดศรัตรูพืช

2. การพัฒนาผลิตภัณฑกิมจิเห็ด
คุณภาพสูงเพื่อการสงเสริมธุรกิจชุมชน
ตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

3. มหัศจรรยจุลินทรียในทองถิ่น

4. รักวิทย สนุกคิดกับการทดลองฟสิกส
และดาราศาสตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่เขารวมโครงการทุก
หลักสูตรของคณะ

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
การบริการวิชาการ วิจัย ที่บูรณา
การเรียนการสอนนำไปใช
ประโยชนและตอยอดในการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมอบรม

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจในการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย

5. ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม

6. การจัดการเรียนการสอนออนไลน
ดวย Google Classroom เพื่อกาวสู
ชีวิตปกติวิถีใหม

7. โครงงานวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาจากพื้นฐานจุลชีววิทยา

8. นวัตกรรมอาหารทองถิ่นเชิง
สรางสรรค

9. การอบรม IOT เพื่อการเกษตร

10. โครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน เพื่อปองกันการ
ติดเชื้อในเด็กปฐมวัยและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

11. การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวิเคราะหทางสถิติวิศวกรรม

12. อบรมเชิงปฎิบัติการ Macro & VBA
สำหรับการประยุกตใชในงาน
อุตสาหกรรม

13. โครงการบอรดอิเล็กทรอนิกสเขียน
โปรแกรมเพื่อการศึกษา

14. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ
O-net ระดับมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูฝกอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุม
เปสหมายที่เขารวมกิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขาอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ
โครงการโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.
จำนวนนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาเขารวม
โครงการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

40.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

80.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

120.00

0.00

0.00
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15. การปฐมพยาบาลเบื้องตน การ
ชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใชเครื่อง
AED สำหรับ

16. หองเรียนปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ งานวิจัยไมนอยกวา 2
วิชา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอในของผูเขารวมโครงการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

งาน

0.00

0.00

0.00

2.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

0.00

60.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ เด็กไทย อนาคตใหม ฉลาดรูและเขาใจการใชสื่อและระบบดิจิทัล
รหัสโครงการ 6408000029
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด
การศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ : พัฒนาทองถิ่น (20 โรงเรียน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาความเป น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล (digital citizenship) ทั้ งในด านความฉลาดรูดิ จิทั ล (digital
literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) การรูวิธีการ
เรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติ กรรมที่สะทอนการรู กติกา
มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตใหกับประชาชนในวัยเรียน เพื่อใหมีระดับ
สมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ เขาถึง เขาใจ วิเคราะห ตีความ ประเมินคุณคา ความนาเชื่อถือของ
สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเลือกรับและใชประโยชน รวมทั้งสรางสรรคสื่อ ขาวสาร และสื่อสาร
อยางเปนผูรูเทาทันตนเอง โดยคำถึงผลกระทบตอผูอื่นและสังคมโดยรวม รวมทั้งสามารถใชประโยชนจากสื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยคำนึงถึงคุณ โทษและผลกระทบที่จะ
เกิดตอผูอื่นและสังคม มีความสำคัญและมีความจำเปนเรงดวนตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองดังนั้นโครงการบริการวิชาการนี้จึงไดจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาครูให
มีความเปนมืออาชีพในการจัดการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน
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4. วัตถุประสงค
เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาครู ให มี ค วามเป น มื อ อาชี พ ในการพั ฒ นาประชาชนในวั ย เรี ย นของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองใหมีความฉลาดรู มีความเขาใจ ในการใชสื่อและระบบดิจิทัลไดอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาครู
6. วิธีการดำเนินงาน
1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การใชสื่อและระบบดิจิทัลอยางปลอดภัยและเหมาะสม
2) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กไทยฉลาดรูและเขาใจการใชสื่อและระบบ
ดิจิทัล
3) คณาจารยผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาครู
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาครูมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติใน
การตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบดิจิทัลของประชาชนในวัยเรียนไดอยางเหมาะสม
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาในการดำเนินการ
เชิงคาใชจาย
1. คาดำเนินการตอผูเ ขารวมโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

25

รอยละ

80

เดือน

3

บาทตอคน

4,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
แผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติในการ
ตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบดิจิทัล
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ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาครูมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติใน
การตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบดิจิทัล
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาครูสามารถการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติในการ
ตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบดิจิทัล
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105050242

103105050142

1. การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่อง การใช
สื่อและระบบดิจิทัลอยาง
ปลอดภัยและเหมาะสม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค.
63
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลับราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการเรียนรู
เพื่อใหเด็กไทย ฉลาดรู
และเขาใจการใชสื่อและ
ระบบดิจิทลั
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค.
63

103105050342

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพร
นครศรีอยุธยา
3. คณาจารยผูรับผิดชอบ
โครงการรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค.
63

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู 5000
บาท
2. คาถายเอกสาร 3000 บาท
3. คาวัสดุสำนักงาน 2000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000
บาท

10,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
10,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. คาอาหาร
และอาหารวาง 2500 บาท
2. คาวัสดุอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 82500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85000
บาท

85,000.00

85,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาถาย
เอกสารและทำเลมรายงานการ
วิจัย 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 100,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การใชสื่อและระบบดิจิทัลอยางปลอดภัย
และเหมาะสม

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการ
เรียนรูเพื่อใหเด็กไทย ฉลาดรูและเขาใจ
การใชสื่อและระบบดิจิทัล

3. คณาจารยผูรับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

แผน

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาครู

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

25.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาครู
มีความรู ความเขาใจ และ
สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติ
ในการตัดสินใจและตอบสนองตอ
การใชสื่อและระบบดิจิทัลของ
ประชาชนในวัยเรียนไดอยาง
เหมาะสม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาครู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาครู
มีความรู ความเขาใจ และ
สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติ
ในการตัดสินใจและตอบสนองตอ
การใชสื่อและระบบดิจิทัลของ
ประชาชนในวัยเรียนไดอยาง
เหมาะสม

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

25.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
แผนการจัดการเรียนรู

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.พิเชฐ ศรีสังขงาม
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน
รหัสโครงการ 6408000031
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
เกษตรกรรม เปนที่มาของ ปจจัยสี่ ซึ่งนับเปนสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานของมนุษย สำหรับสินคาเกษตรและ
สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถนับไดวามีความสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากเปนกลุมสินคาสงออกที่
สำคัญของประเทศไทย สรางรายไดเขาสูประเทศปละหลายลานบาท แตก็พบวากลุมสินคาเกษตรและสินคา
อุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีการสงออกขยายตัวแบบติดลบ นั่นคือ มีการสงออกลดลงจากปที่ผาน ๆ มา ซึ่ง
อาจเกิดจากปจจัยหลายประการ ไดแก ปญหาความตองการสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร
จากประเทศคูคาลดลง อาจเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศคูแขงทางการคา สามารถผลิตสินคาเหลานี้ในระดับตนทุน
ที่ต่ำกวา คุณภาพทัดเทียมกับของประเทศไทย หรือการเกิดปญหาภัยธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ ส งผลให ทั้ งปริ ม าณการผลิ ต และความต อ งการผลผลิ ต นั้ น ลดลง เช น สถานการณ ภั ย แล งที่ รุน แรงและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณ ปจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยอมสงผลตอปริมาณความตองการบริโภคทั้งในและตางประเทศของสินคาทุกประเภทนั้นลดลง แตก็มีปจจัย
บวกที่สงผลใหภาคเกษตรขยายตัวไดในอนาคต คือ ความตองการสินคาเกษตรมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น หลังจาก
สถานการณการระบาดของโรคไวรัส ที่คาดวาเมื่อสถานการณคลี่คลายจะทำใหมีความตองการสินคาอาหาร
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ขาว สินคาประเภทอาหารสำเร็จรูป โดยเฉพาะอาหารพรอมรับประทาน (Ready to
Eat) เนื่ องจากสะดวกในการบริโภคและสามารถเก็บ รักษาได น าน นอกจากนี้ ในส วนของพื ช ชนิดอื่น เช น
มันสำปะหลัง พบวามีความตองการมันเสนเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปเปนวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล 75% และใชผสม
ทำเจลล างมื อเพื่ อ ฆ า เชื้ อโรค ทั้ งนี้ ร วมถึ งถุ งมือทางการแพทย ถุงมื อยาง อาหารสุขภาพ และ ผลิต ภัณ ฑ
สมุนไพร เปนตน นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาทางดานการเกษตรตามแนวทางศาสตร
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พระราชาของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยมอบหมายให ห น ว ยงานตาง ๆ ได
ถายทอดองค ความรู ดู แลเกษตรกรตั้ งแตปจ จัยการผลิต ขั้น ตอนการดูแล การเก็บ เกี่ยว การแปรรูป การ
จำหนาย เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ใหสามารถยังคงประกอบอาชีพการเกษตรอยูไดอยางมั่นคงและเลี้ยงดูตนเอง
ได รวมถึงเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติตอไป
4. วัตถุประสงค
1) จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อถายทอดนวัตกรรมหรือองคความรู จำนวน 7 โครงการ
2) มีจำนวนเกษตรกรที่ไดเขารวมโครงการและนำนวัตกรรมหรือองคความรูไปใชการประกอบอาชีพ
จำนวน ไมนอยกวา 15 ราย
3) มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ไมนอยกวา 20 คน
4) มีการจัดเก็บรวบรวมองคความรูในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิกส จำนวน 7 เรื่อง
5. กลุมเปาหมาย
1) เกษตรกร จำนวน 7 กลุม กลุมละ 5 ราย
2) นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร

จำนวนรวม 35 ราย
จำนวน 20 คน

6. วิธีการดำเนินงาน
1) เตรียมพื้นที่ดำเนินโครงการ และเตรียมวัสดุอุปกรณ และแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ปรับปรุงสาระรายวิชาและการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ใหบูรณาการกับการบริการวิชาการ
3) เตรียมทีมนักศึกษาวิทยากรและผูชวยวิทยากร โดยเตรียมออกแบบองคความรูที่จะนำไปถายทอด
4) จัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 ครั้ง เปนกลุมเกษตรกรครั้งละ 10 ราย
5) ติดตามผลการดำเนินงาน
6) รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 420,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกกลุมเกษตรผูเขารวมโครงการ
2. จำนวนองคความรูที่ทำการรวบรวม
3. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนเกษตรกรที่ไดเขารวมโครงการและนำนวัตกรรมหรือองคความรูไปใชการประกอบอาชีพ
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมไดสำเร็จผลตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. ดำเนินกิจกรรมการซื้อจางเบิกจายตรงวัตถุประสงคของงาน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ราย
เรื่อง
ราย

35
7
20

ราย

15

งาน

1

งาน

1

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) มีเกษตรกรที่ไดรับความรูและเขารวมโครงการจำนวน 35 ราย
2) มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการและนำนวัตกรรมหรือองคความรูไปใชในการประกอบอาชีพ ไมนอย
กวา 15 ราย
3) มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 20 ราย
4) มีนวัตกรรมหรือองคความรูทางดานการเกษตรจำนวน 7 เรื่อง
ผลกระทบ (Impact)
1) เครือขายเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายมีความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ยั่งยืนและ
สามารถพึ่งพาตนเองได
2) นักศึกษามีความสามารถในการใชองคความรูจากการศึกษามาใชใหเกิดประสิทธิภาพจริงในพื้นที่
เกษตรกรรม
ผลลัพธ (Outcome)
1) เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายไดรับความรูทางวิชาการที่สามารถนำไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพไดมากขึ้น
2) มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
3) นักศึกษามีความรูความสามารถที่จะนำความรูทางวิชาการไปลงมือปฏิบัติใชไดจริงในพื้นที่
4) มีนวัตกรรมหรือองคความรูทางดานการเกษตรที่สามารถนำไปใชไดจริงในการประกอบอาชีพ
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. 1. ลงพื้นที่กลุม
วิสาหกิจชุมชนสามบัณฑิต
พัฒนาและกลุมเกษตรกร
ผูเลี้ยงจิ้งหรีด อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

103107110142

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63–ธ.ค.63
สถานที่ดำเนินการ
อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

2. 2. ลงพื้นที่กลุม
เกษตรกรผูปลูกขาว อ.
ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

103107110242

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63–ธ.ค.63
สถานที่ดำเนินการ
อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6
ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600
บาท) 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ
100 บาท จำนวน 10 คน
1,000 บาท
- คาอาหารวาง มื้อละ 35 บาท
จำนวน 10 คน จำนวน 2 มื้อ
700 บาท
- คาเดินทาง 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุทางการเกษตร และ
คาจางเหมา 51,700 บาท
- คาวัสดุสำนักงาน 1,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6
ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600
บาท) 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ
100 บาท จำนวน 10 คน
1,000 บาท
- คาอาหารวาง มื้อละ 35 บาท
จำนวน 10 คน จำนวน 2 มื้อ
700 บาท
- คาเดินทาง 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุทางการเกษตร และ
คาจางเหมา 51,700 บาท
- คาวัสดุสำนักงาน 1,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

60,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
60,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. 3. ลงพื้นที่กลุม
เกษตรกรผูปลูกผักกางมุง
ต.จำปาหลอ จ.อางทอง
ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.64–มี.ค.64

103107110342

สถานที่ดำเนินการ
ต.จำปาหลอ จ.อางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6
ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600
บาท) 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ
100 บาท จำนวน 10 คน
1,000 บาท
- คาอาหารวาง มื้อละ 35 บาท
จำนวน 10 คน จำนวน 2 มื้อ
700 บาท
- คาเดินทาง 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุทางการเกษตร และ
คาจางเหมา 51,700 บาท
- คาวัสดุสำนักงาน 1,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

60,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
60,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท
4. 4. ลงพื้นที่กลุม
เกษตรกรผูปลูกละมุดและ
ผลิตปลา ต.ทาตอ อ.
มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา

103107110442

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.64–มี.ค.64
สถานที่ดำเนินการ
ต.ทาตอ อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6
ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600
บาท) 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ
100 บาท จำนวน 10 คน
1,000 บาท
- คาอาหารวาง มื้อละ 35 บาท
จำนวน 10 คน จำนวน 2 มื้อ
700 บาท
- คาเดินทาง 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุทางการเกษตร และ
คาจางเหมา 51,700 บาท
- คาวัสดุสำนักงาน 1,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. 5. ลงพื้นที่กลุม
เกษตรกรผูปลูกผัก ต.
ปลายนา อ.ศรีประจัน จ.
สุพรรณบุรี

103107110542

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.64–มี.ค.64
สถานที่ดำเนินการ
ต.ปลายนา อ.ศรี
ประจัน จ.สุพรรณบุรี

6. 6. ลงพื้นที่กลุม
เกษตรกรผูปลูกผัก ต.โคก
พุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.
อางทอง

103107110642

ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย.64-มิ.ย.64
สถานที่ดำเนินการ
ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง
จ.อางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6
ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600
บาท) 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ
100 บาท จำนวน 10 คน
1,000 บาท
- คาอาหารวาง มื้อละ 35 บาท
จำนวน 10 คน จำนวน 2 มื้อ
700 บาท
- คาเดินทาง 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุทางการเกษตร และ
คาจางเหมา 51,700 บาท
- คาวัสดุสำนักงาน 1,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6
ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600
บาท) 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ
100 บาท จำนวน 10 คน
1,000 บาท
- คาอาหารวาง มื้อละ 35 บาท
จำนวน 10 คน จำนวน 2 มื้อ
700 บาท
- คาเดินทาง 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุทางการเกษตร และ
คาจางเหมา 51,700 บาท
- คาวัสดุสำนักงาน 1,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

60,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
60,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
7. 7. ลงพื้นที่กลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงจิ้งหรีด อ.
บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา

103107110742

ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย.64-มิ.ย.64
สถานที่ดำเนินการ
อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6
ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600
บาท) 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ
100 บาท จำนวน 10 คน
1,000 บาท
- คาอาหารวาง มื้อละ 35 บาท
จำนวน 10 คน จำนวน 2 มื้อ
700 บาท
- คาเดินทาง 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุทางการเกษตร และ
คาจางเหมา 51,700 บาท
- คาวัสดุสำนักงาน 1,000
บาท

60,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
60,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท

รวม 420,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1. ลงพื้นที่กลุมวิสาหกิจชุมชนสาม
บัณฑิตพัฒนาและกลุมเกษตรกรผูเลี้ยง
จิ้งหรีด อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
2. 2. ลงพื้นที่กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว อ.
ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
3. 3. ลงพื้นที่กลุมเกษตรกรผูปลูกผักกาง
มุง ต.จำปาหลอ จ.อางทอง
4. 4. ลงพื้นที่กลุมเกษตรกรผูปลูกละมุด
และผลิตปลา ต.ทาตอ อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
5. 5. ลงพื้นที่กลุมเกษตรกรผูปลูกผัก ต.
ปลายนา อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี
6. 6. ลงพื้นที่กลุมเกษตรกรผูปลูกผัก ต.
โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5

คน

5.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5

งาน
คน

1.00
5.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5

งาน
คน

1.00
0.00

0.00
5.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5

งาน
คน

0.00
0.00

1.00
5.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5

งาน
งาน

0.00
0.00

1.00
5.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5

งาน
คน

0.00
0.00

1.00
0.00

0.00
5.00

0.00
0.00
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กิจกรรมยอย

7. 7. ลงพื้นที่กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงจิ้งหรีด
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5

งาน
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
5.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1

งาน

0.00

0.00

1.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สิรวิ รรณ สมิทธิอาภรณ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตร
รหัสโครงการ 6408000033
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด
การศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ : พัฒนาทองถิ่น (20 โรงเรียน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
เมื่อพิจารณาสภาวการณดานการศึกษาของไทยในชวงปที่ผานมาพบวานักเรียนมีความสามารถในการ
รูวิทยาศาสตรอยูในระดับต่ำ ทั้งนี้ไดมีผลการวิเคราะหปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของผู เรียน ซึ่ งไดแก ป จจัยคุ ณภาพของครูผูสอน เทคนิ ควิธีการสอนและการจัดกระบวนการ
เรียนรูไมสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการคิดวิเคราะห ขาดรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม และขาดครูที่มี
ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน (สกศ., 2555) การแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก และเพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกลรวมไปถึงตองการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็กใหสูงขึ้น การดำเนินการในการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม ของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่ อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ชาติ (O-NET) ยังขาดการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนขาดผูบริหาร ครูไมครบชั้นและขาด ทักษะการ
จัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนขาดความพรอมของโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะหองเรียนและ สื่อ
เทคโนโลยี ที่เอื้ อต อการสนั บ สนุ น การจั ด การเรีย นการสอน นอกจากนผู เรีย นในโรงเรีย นนขนาดเล็ก ยั งมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ ำ และขาดคุ ณ ลั ก ษณะของการเป น ผู เรี ย นในศตวรรษที่ 21 การขาดแคลนครู
วิทยาศาสตรในโรงเรียนขนาดเล็ กที่ ห างไกลเมื อง และตอบโจทย ของ การเพิ่ มโอกาสทางการศึกษาใหกั บ
นักเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกล ใหไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกับนักเรียนที่อยูในเมือง แตยังขาดประสิทธิภาพใน
การดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) จากผลการเรียนวิทยาศาสตรของ
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นั ก เรี ย นที่ ค อ นข างต่ ำกว าเกณฑ ม าตรฐาน ทำให ก ลุ ม วิ ช าฟ สิ ก ส และและศู น ย ศึ ก ษาดาราศาสตร คณะ
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา สนใจที่ จ ะจัด โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตรในโรงเรียน โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองคความรู
วิชาการ และความเชี่ยวชาญตาง ๆ จากสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา นำไปสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานให เกิดคุ ณ ภาพอย างต อเนื่ อง รวมทั้ งพัฒ นาความรว มมื อขององคกรต าง ๆ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติใหมีคุณภาพ
4. วัตถุประสงค
4.1 สงเสริมการสรางความเขมแข็งของโรงเรียนในทองถิ่นโดยมีสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนพี่เลี้ยง
4.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
5. กลุมเปาหมาย
5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง จำนวน 30 คน
5.2 โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน
5.3 นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังนี้ รายวิชา 9001418 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชีวิต
รายวิชา 4011302 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน รายวิชา 4011204 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม
6. วิธีการดำเนินงาน
1.1 ประชุมในสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อวางแผนการดำเนินการ
1.2 ขออนุญาตดำเนินโครงการ
1.3 ประชาสัมพันธโครงการ
1.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ
1.5 ดำเนินการโครงการ
1.6 สรุปผลการจัดโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 287,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และจังหวัดใกลเคียง
2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
3. จำนวนสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรื่องละ 2 ตอน)
4. รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน อยางนอย 1
รายวิชา ตอ 1 กิจกรรม
5. รอยละของจำนวนนักเรียนที่เขารวมโครงการตอจำนวนนักศึกษาในรายวิชที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
2. นักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ในวิชาวิทยาศาสตรสูงขึน้ กวาเดิม (เมื่อเทียบกับปที่ผานมา)
3. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน
เชิงเวลา
1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายการผลิต การดำเนินการ บริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลากำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
โรง
เรื่อง

30
10
2

รายวิชา

3

รอยละ

10

รอยละ
รอยละ

20
10

รอยละ

20

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 20
2. นักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ในวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวาเดิม (เมื่อเทียบกับปที่ผานมา)
3. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใช
ประโยชน รอยละ 20
ผลกระทบ (Impact)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละโครงเรียนสอนและใชหนังสือไมเหมือนกัน
2. บางโรงเรียนมีนักเรียนนอย มีนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษ อาจทำใหการดำเนินโครงการเปนไปไมตาม
เปาหมาย
ผลลัพธ (Outcome)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น มีสื่อสนับสนุนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูไปใชประโยชนสูงขึ้น
3. นักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ในวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวาเดิม
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูทางวิทยาศาสตร
ฟสิกสและดาราศาสตรใน
โรงเรียน

103105060142

ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง และจังหวัด
ใกลเคียง

103105060242

2. พัฒนาสื่อการสอน
ฟสิกสและดาราศาสตรใน
โรงเรียนขนาดเล็ก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค.
64
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง และจังหวัด
ใกลเคียง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร
4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท) เปนเงิน 14400
บาท
2 คน (คนละ 9 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท) เปนเงิน 10800
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 4200 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คน
ๆ ละ 2 มื้อละ 150 บาท
เปนเงิน 9000 บาท
- คาจางจัดทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 30 เลม ๆ
120 บาท เปนเงิน 3600 บาท
คาวัสดุ
วัสดุในการดำเนินโครงการ
เปนเงิน 23000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร
5 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท) เปนเงิน 18000
บาท
คาใชสอย
- คาจางจัดทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 10
โรงเรียน ๆ 5,000 บาท เปน
เงิน 50000 บาท
คาวัสดุ
วัสดุในการดำเนินโครงการ 10
โรงเรียน ๆ 8,000 บาท เปน
เงิน 80000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 148000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

65,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
65,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

148,000.00

0.00

148,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. ขึ้นภูดูดาวกับ ARU

103105060342

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค.
63
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง และจังหวัด
ใกลเคียง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร
2 คน (คนละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท) เปนเงิน 6000
บาท
คาใชสอย
- คารถบัส 2 คัน ๆ ละ 3 วัน
ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน
50000 บาท
- คาจางจัดทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 10
โรงเรียน ๆ ละ 800 บาท เปน
เงิน 8000 บาท
คาวัสดุ
วัสดุในการดำเนินโครงการ 10
โรงเรียน เปนเงิน 10000 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 74000
บาท

74,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
74,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวม 287,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตรใน
โรงเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
รอยละ 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิ
ทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ของกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรื่องละ 2
ตอน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย/
เจาหนาที่/ประชาชนทั่วไป/

2. พัฒนาสื่อการสอนฟสิกสและดารา
ศาสตรในโรงเรียนขนาดเล็ก

3. ขึ้นภูดูดาวกับ ARU

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

20.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

2.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

คน

80.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
นักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อให
อาจารย/เจาหนาที่/ประชาชน
ทั่วไป/นักศึกษาไดรับความรู
พื้นฐานทางดานดาราศาสตร และ
สามารถรถนำองคความรูที่ไดไป
ขยายผล ประกอบการเรียน
ทางดานดาราศาสตรได

หนวยนับ

รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ทางโรงเรียนอาจไมสะดวกในวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม มีการติดตอประสานงาน กับคุณครู และทางโรงเรียน

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารย ดร จินดาวรรณ จันทมาส
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาทองถิ่นสรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
รหัสโครงการ 6408000035
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น จาก
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลในชุมชนและทองถิ่น พบวา ปญหาวิกฤตโควิด และภัยแลงสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจฐานรากในระดับ ชุมชนและยังเปนปญหาเชื่อมตอทั้งระบบหวงโซสงผลตอการดำเนินชีวิคและการ
ประกอบอาชีพทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ขาดการสงเสริมอาชีพและรายได คนตกงานจาก
โรคระบาดและภัยแลงมีการเดินทางกลับ จากสังคมเมืองมาอยูตางจังหวัดจำนวนมากเชนเดียวกับ ชุมชนทาง
ประวัติศาสตรลุมน้ำนอยในพื้นที่จังหวัดอางทองมีความสำคัญ ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนา ในการศึกษา
เรียนรูเพื่อสงตอวิถีชีวิตและภู มิปญ ญาตามรอยเทาพ อดวยศาสตรพระราชา สูการพั ฒ นาอยางยั่งยืน เป น
แนวคิ ดตามแนวพระราชดำริขององค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุล ยเดช รัช กาลที่ 9 ศาสตร
พระราชา คือศาสตรการจัดการและการอนุรักษดิน น้ำ ปา ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดคน และวิจัย แลวพระราชทานใหกับปวงชนชาวไทย เพื่อ
ใช ในการจั ด การลุ ม น้ ำ ตั้ งแต ต น น้ ำ กลางน้ ำ สู ป ลายน้ ำ เมื่ อ นำองค ค วามรูนี้ ม าปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพีย งและทฤษฎี ใหม จะนำไปสูการพึ่ งพาตนเองและการพัฒ นาอยางยั่ งยืน นวัตกรรมชุมชน
หมายถึงกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอยอดออกแบบระบบนวัตกรรมชุดควบคุมอัตโนมัติดวยการใช
พลังงานจากแสงอาทิตยมาเชื่อมตอระบบการผลิตทั้งภาคการเกษตรตนน้ำและกลางน้ำในระบบการจัดการ
วิศวกรรมห วงโชอุป ทาน มี การสงเสริมการแปรรูป ผลผลิ ตใหเกิดมูลคาเพิ่มมีการสรางและประเมิน ผลการ
พัฒนานวัตกรรมชุมชนตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ดังนั้นการสรางนวัตกรรมใหเกิดสิ่งใหมที่ใชระบบการควบคุมอัตโนมัติดวยการจัดการเทคโนโลยีที่ใช
ผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตยตอยอดในการผลิตสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม(PAR)นวัตกรรม
ชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนจะชวยในการแกปญหาชุมชนและทองถิ่นตามพันธกิจ
และเปาประสงคการบริการวิชาการ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวม (PAR)นวัตกรรมชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) เพื่อออกแบบระบบนวัตกรรมชุดควบคุมอัตโนมัติดวยการใชพลังงานจากแสงอาทิตยมาเชื่อมตอ
ระบบการผลิต
3) เพื่อสรางและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. กลุมเปาหมาย
พื้นที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัดอางทอง จำนวน 5 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนองครักษ ชุมชนบางระกำ
ชุมชนบานยางทอง ชุมชนบานสราง ชุมชนบานโพธิ์ราษฎร
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ศึกษาบริบทของพื้นที่ในชุมชนและสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
2) จัดกระบวนการเรียนรูและสาธิตนวัตกรรมชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) ออกแบบระบบนวัตกรรมชุดควบคุมอัตโนมัติดวยการใชพลังงานจากแสงอาทิตยมาเชื่อมตอระบบการผลิต
4) สรางและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. พื้นที่สูความยั่งยืน
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุมชน

5

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ชุมชนไดใชนวัตกรรมในการตอยอดการประกอบอาชีพโดยสรางกระบวนการการเรียนรูแบบมีสวน
รวมนวัตกรรมตนแบบตามศาสตรของพระราชา
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนในชุมชนสามารถนำเอาหลักความรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาและสงเสริมวิถีการ
ดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ผลลัพธ (Outcome)
ไดนวัตกรรมชุมชนตนแบบสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและชวยแกปญหาดานอาชีพและรายไดแกชุมชน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103107120442

103107120342

103107120242

103107120142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. ศึกษาพื้นที่เปาหมาย(PAR)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัด
อางทอง จำนวน 5 ชุมชน
ประกอบดวย
2. การรียนรูนวัตกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัด
อางทอง จำนวน 5 ชุมชน
ประกอบดวย
3. ออกแบบนวัตกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัด
อางทอง จำนวน 5 ชุมชน
ประกอบดวย
4. สรางและประเมินผล
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัด
อางทอง จำนวน 5 ชุมชน
ประกอบดวย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000
บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
20,000.00

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทน 20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000
บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทน 20000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000
บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทน 40000 บาท

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000
บาท

รวม 100,000.00

473

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ศึกษาพื้นที่เปาหมาย(PAR)

2. การรียนรูนวัตกรรม

3. ออกแบบนวัตกรรม

4. สรางและประเมินผล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลงพื้นที่เพื่อ
สำรวจความตองการของ
ประชาชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทราบปญหา
จากผลการดำเนินชีวิตจากการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ลง
พื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เรียนรู
นวัตกรรมชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไดแบบ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถประ
ยุกตตใชแบบนวัตกรรมที่
เหมาะสม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไดนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถใช
นวัตกรรมได

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

งาน

5.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

20.00

0.00

0.00

0.00

งาน

0.00

5.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

50.00

0.00

0.00

งาน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

75.00

0.00

งาน

0.00

0.00

0.00

5.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ดร.ปทิตตา นาควงษ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6408000038
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด
การศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศูนยกลางของการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรแกคณาจารยและนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการเตรียมความ
พรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประเทศ จึงมีเปาหมายที่จะพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเปนศูนยบริการการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดมาตรฐาน
ดังนั้น จึงตองปรับปรุงและพั ฒ นาโครงสรางพื้น ฐานของศู น ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อัน ประกอบดวย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ วัสดุ และดูแลครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน
และอยูในสภาพพรอมใหบริการ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน
และอยูในสภาพพรอมใหบริการ
2) เพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรและขีด
ความสามารถของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) เพื่อสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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4) เพื่อใหพัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมี
คุณภาพนำไปสูการเผยแพรในระดับนานาชาติ
5) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่รูจักในระดับ
ภูมิภาค
6) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตรแกเยาวชน
5. กลุมเปาหมาย
1) อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 96 คน
2) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 100 คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ อบรมใหบริการวิชาการ คณาจารยทำงานวิจัย คณาจารย
เขารวมการอบรม สัมมนา นำเสนอผลงานวิชาการ และจัดงานเทิดพระเกียรติ นิทรรศการ และการประกวด/
แขงขัน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

5

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีวัสดุ ครุภัณฑที่มีความพรอมและเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและงานวิจัย การจัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติประจำป 2564 ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย
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ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาและคณาจารยมีความพึงพอใจในการบริการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความรู
และสนใจดานวิทยาศาสตรมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาและคณาจารยมีวัสดุและครุภัณฑในการจัดการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มี
ความรูและสนใจดานวิทยาศาสตรมากขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105070142

1. ดำเนินการซอมแซมและ
บำรุงรักษาครุภัณฑและจางเหมา
บริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 - กันยายน
2564

103105070242

สถานที่ดำเนินการ
ศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุ
ดาราศาสตร และวัสดุการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 - กันยายน
2564

103105070342

สถานที่ดำเนินการ
ศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. สงเสริมบุคลากรในการเขียน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 - กันยายน
2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
239,260 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 239,260
บาท

239,260.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
16,050.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
229,390 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 229,390
บาท

229,390.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
40,000 บาท คาใชสอย
60,000 บาท

100,000.00

จำนวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
ศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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73,520.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
61,050.00

20,000.00

69,390.00

100,000.00

40,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
88,640.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105070442

4. สนับสนุนการเขารวมอบรม
สัมมนา หรือนำเสนอผลงานวิจัย
ภายในประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 - กันยายน
2564

103105070542

สถานที่ดำเนินการ
ศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5. การจัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ สวน
ภูมิภาค ประจำป 2564
ระยะเวลาดำเนินการ
สิงหาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
150,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000
บาท

150,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.
63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากรและกรรมการตัดสิน
13600 บาท
คาใชสอยและคาวัสดุ
267,750บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 281,350
บาท

281,350.00

0.00

จำนวนเงิน

10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
70,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
70,000.00

281,350.00

รวม 1,000,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ดำเนินการซอมแซมและบำรุงรักษา
ครุภัณฑและจางเหมาบริการ

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดาราศาสตร
และวัสดุการศึกษา

3. สงเสริมบุคลากรในการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ

4. สนับสนุนการเขารวมอบรม สัมมนา
หรือนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 8
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่
ดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุ
วิทยาศาสตรเพียงพอสำหรับการ
ใชในการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการที่ไดรัการตีพิมพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
บทความที่ไดรับการตีพิมพใน
ระดับ TCI เปนอยางนอย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการเขารวมสัมมนา อบรมหรือ
นำเสนอผลงานวิจัย

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

1.00

4.00

2.00

4.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

1.00

3.00

3.00

2.00

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

ชึ้น

0.00

0.00

5.00

5.00

ชึ้น

0.00

0.00

2.00

2.00

10

0.00

1.00

5.00

5.00
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กิจกรรมยอย

5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ สวนภูมิภาค ประจำป 2564

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ภายในประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
เบิกจายงบประมาณเปนไปตาม
ไตรมาส
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจผูเขารวมกิจกรรม

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

0.00

85.00

85.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

8.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะกันอ่ำ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โรงเรียนรักวิทย รหัสโครงการ 6408000039
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมปิ ญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ : พัฒนาทองถิ่น (20 โรงเรียน)

481

ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง
จะเห็นไดจากความสำเร็จของกลุมประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย ที่ลวนสรางความเจริญกาวหนาขึ้นบนรากฐาน
ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสำหรับโลกยุคปจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกำลังเผชิญ
กับความทาทายรอบดาน ทั้งภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่สงผลกระทบอยางชัดเจน
ทั้งเชิงบวกและลบ ทำใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเปนเครื่องมือชิ้นสำคัญที่
จะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ ทั้งชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และชวยเพิ่ม
ความสามารถในการสรางสำเร็จจากโอกาสใหมๆ ที่จะเขามา ดังเจตนารมณ ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 11 ที่ มุ งให มี ก ารปรั บ โครงสรางเศรษฐกิ จ สู ทิ ศ ทางการเติ บ โตในรู ป แบบใหม บน
ฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มี
ผลิตภาพต่ำ ไปสูการใชความรูและความชำนาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในขณะที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรหลักคือยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจึงมุง
สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่ถูกตองตั้งแตเริ่มตนของโรงเรียนในทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเทาเทียมทาง
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในท อ งถิ่ น ซึ่ ง โครงการรั ก วิ ท ย จ ะเป น โครงการหลั ก ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีใชในการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนในสถานศึกษาของทองถิ่น
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผูสอนวิทยาศาสตร
2) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
3) เพื่อพัฒนาอาจารยระดับมหาวิทยาลัยใหสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีได
5. กลุมเปาหมาย
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
6. วิธีการดำเนินงาน การดำเนินโครงการในรูปแบบการจัดคาย การฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การ
พัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตรและวิศวกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 662,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1.
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และจังหวัด
ใกลเคียง
2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. 1.
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพืน้ ที่ไดรับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

โรงเรียน

40

รอยละ

20

รอยละ

100

รอยละ
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
ผลกระทบ (Impact)
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105080242

103105080142

1. การเตรียมความพรอม
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. พัฒนาศักยภาพครู
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

103105080342

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง
3. การพัฒนาศักยภาพ
ผูสอนวิทยาศาสตรในการ
ใชสื่อและพัฒนาสื่อการ
สอนวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลามคม 2563 กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

60,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
60,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
67,200 บาท คาใชสอย
53,900 บาท คาวัสดุ 53,900
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,000
บาท

175,000.00

0.00

87,500.00

87,500.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
67200 บาท คาใชสอย 53900
บาท คาวัสดุ 53900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,000
บาท

175,000.00

0.00

87,500.00

87,500.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
60,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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103105080442

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. การเปนพี่เลี้ยงและที่
ปรึกษาทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร วิชา
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
67200 บาท คาใชสอย 92400
บาท คาวัสดุ 92400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 252,000
บาท

252,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
126,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
126,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รวม 662,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การเตรียมความพรอม

2. พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา

3. การพัฒนาศักยภาพผูสอน
วิทยาศาสตรในการใชสื่อและพัฒนาสื่อ
การสอนวิทยาศาสตร

4. การเปนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทาง
วิชาการวิชาคณิตศาสตร วิชา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเตรียม
ความพรอมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเตรียม
ความพรอมโครงการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ
จังหวัดใกลเคียง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ
จังหวัดใกลเคียง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ
จังหวัดใกลเคียง

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

0.00

3.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

20.00

20.00

0.00

คน

0.00

20.00

20.00

0.00

รอยละ

0.00

20.00

20.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

30.00
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับ
การพัฒนา

หนวยนับ
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00

20.00

0.00

20.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ 6408000042
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ต าม วิ สั ย ทั ศ น Thailand 4.0 ป ระก อบ กั บ ก ระแ ส ก ารพั ฒ น าอ ย า งยั่ งยื น (Sustainable
development) และการพัฒนาสังคมบนฐานวิทยาศาสตร (Science based community) ความสามารถใน
การแขงขันไดของชุมชนทองถิ่นยุคใหมจะตองมีตองพึ่งพาความสามารถในการรับรูและเลือกเทคโนโลยีใหมๆ
ไปใชในการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม และสามารถวางแผนการใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามบริบทของแตละชุมชน ซึ่งการพัฒนาชุมชนตามแนวทางดังกลาวนี้ ชุมชนจะตองมีศักยภาพในการ
เรียนรู (learning community) เปนพื้นฐานและสามารถเชื่อมเขาถึงแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีได
อยางตอเนื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะแหลงเรียนรูวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีในทองถิ่น มี
ความมุงมั่นอยางตอเนื่องในการพัฒนาไปสูการเปนศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยืน อยางเนื่องจากระยะที่ผานการทายทอดเท
4. วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับยกระดับผลิตภัณฑผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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5. กลุมเปาหมาย
กลุมเกษตรกรผูปลูกพืชสวนเศรษฐกิจ จำนวน 1 กลุม
6. วิธีการดำเนินงาน
1) สำรวจสภาพปญหาและโอกาสในการยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑพืชสวน
เศรษฐกิจ
2) คัดเลือกกลุมผลิตภัณฑ กลุมเกษตรกรผูผลิต และเทคโนโลยีสนับสนุน
3) นำรองการพัฒนาบนฐานของการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. พืชสวนเศรษฐกิจไดรับการยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่ม
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับมาตรฐานภัณฑระดับชาติ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไมมี
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
ไมมี
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กลุมผลิตภัณฑ

2

มาตรฐาน

2

รอยละ

100

รอยละ

100

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101130242

103101130142

1. การสำรวจศักยภาพ
เกษตรกร
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/63-31/12/63
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง
2. การสรางตนแบบผลิตภัณฑ
แบบจำลองหวงโซอุปทาน
และโลจิสติกสของระบบการ
ผลิตที่เปนไปได
ระยะเวลาดำเนินการ
101/01/2564-31/03/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง

103101130342

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ
(Product realization) และ
การวางกลยุทธสูตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2564-30/06/2564

103101130442

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง
4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2564-30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาจางสำรวจ
ความพรอมของชุมชนวิเคราะห
สถิติ เปนเงิน -30,000 บาท
- คาเชารถตู 2 ครั้งๆ ละ 2 คันๆ
ละ 2,250 บาท เปนเงิน 9,000
บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน
20,000 บาท
- คาจางทำแบบจำลองหวงโซ
อุปทานและโลจิสติกสของระบบ
การผลิตและสื่อการตลาด
ผลิตภัณฑ เปนเงิน 30,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาเชารถตู 4 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 2,250 บาท เปนเงิน 9,000
บาท
-คาวิเคราะหและทดสอบ
ผลิตภัณฑเปนเงิน 71,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 150,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 230000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาเชารถตู 2 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 2,250 บาท เปนเงิน 4,500
บาท
- คาวิเคราะหมาตรฐานผลิตภัณฑ
เปนเงิน 48,500 บาท
-คาจางจัดทำรายงานสรุปโครงการ
เปนเงิน 5,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 63000 บาท

รวม

400,000

แผนการปฏิบตั งิ าน

47,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
47,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

230,000.00

0.00

120,000.00

110,000.00

0.00

63,000.00

0.00

0.00

48,500.00

14,500.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การสำรวจศักยภาพเกษตรกร

2. การสรางตนแบบผลิตภัณฑ
แบบจำลองหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
ของระบบการผลิตที่เปนไปได

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product
realization) และการวางกลยุทธสูตลาด

4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน
ที่ไดรับการสำรวจความพรอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : พืชสวน
เศรษฐกิจไดรับการยกระดับ
คุณภาพและสรางมูลคาเพิ่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืชสวน
เศรษฐกิจไดรับการยกระดับ
คุณภาพและสรางมูลคาเพิ่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืชสวน
เศรษฐกิจไดรับการยกระดับ
คุณภาพและสรางมูลคาเพิ่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

2.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

2.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

2.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

0.00

รายการ

0.00

1.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

1.00

รายการ

0.00

0.00

1.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตรขายภายใตแผนดำเนินงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
รหัสโครงการ 6408000043
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ : พัฒนาทองถิ่น (20 โรงเรียน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สังคมยุคปจจุบันเปนสังคมฐานวิทยาศาสตร ซึ่งการดำเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพ และการ
พัฒนาประเทศตองพึ่งพาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรในทุกระดับ
อายุจึงถือรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตอยางประสบความสำเร็จในสังความสมัยใหม ซึ่งการพัฒนาทักษะ
ดังกลาวตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบกับ ซึ่งครูวิทยาศาสตรถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอยางยิ่งใน
ฐานะที่ เป น ทั้ ง ตั ว กลางในการถ ายถอดความรู เป น พี่ เลี้ ย ง และเป น แบบอย า งแก นั ก เรี ย นในการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร ทั้งนี้ เนื่องดวยการวิวัฒนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็วและเกิดขึ้น
รอบดาน ครูวิทยาศาสตรจำเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับบทบาทและขีดความสามารถใหทันแตการเปลี่ยนแปลง
จากการเป น ผู ส อนซึ่ งเน น การถ า ยทอดความรูจ ากบทเรีย นมาตรฐาน สู ก ารเป น ครูที่ ส ามารถสรางสรรค
นวัตกรรมดานจากเรียนรู ไดอยางตอเนื่อง สามารถบูรณนาการความรูและเทคโนโลยีใหมๆ สูบทเรียน เพื่อให
เกิดบทเรียนที่สอดคลองกับพื้ นฐานทางประชากรศาสตรของนักเรียน เพื่อใหเกิดผลสำฤทธิ์สูงสุดในการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะศูนยกลางการศึกษาวิทยาศาสตรในทองถิ่น
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตรขายภายใตแผนดำเนินงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเขตพื้นที่ใกลเคียงขึ้น โดยอาศัยรูปแบบ community of practice
ตามแนวทางการจัดการความรูระหวางองคกร (cross institutions knowledge management) ขึ้น โดยมี
เนื้อหาโครงการดังนี้
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือขายวิทยาศาสตรโดยอาศัยรูปแบบ community of practice ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรูระหวางองคกร
5. กลุมเปาหมาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 โรงเรียน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ออกแบบกระบวนการจัดการเรียน-การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแบบ innovative learning
2) ทดสอบกระบวนการจัดการเรียน-การสอนฯ รวมกับคณะครูวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ
3) จัดทำสื่อการเรียน-การสอนฯ มาตรฐานเพื่อถายทดสูการใชประโยชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนภายไดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนรักวิทยผสานกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งไดรับการถายทอด
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไมมี
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
ไมมี
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โรงเรียน

1

รอยละ

90

รอยละ

100

รอยละ

100

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105090142

1. ออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียน-การสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรแบบ
innovative learning
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256331/01/2564

103105090242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
ใกลเคียง
2. ทดสอบกระบวนการ
จัดการเรียน-การสอนฯ
รวมกับคณะครู
วิทยาศาสตรของโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256431/03/2564

103105090342

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
ใกลเคียง
3. จัดทำสื่อการเรียน-การ
สอนฯ มาตรฐานเพื่อถาย
ทดสูการใชประโยชน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256430/06/2546

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาจางทำแบบจำลองและสื่อ
ตนแบบ
5,000
- คาวัสดุ เปนเงิน 15,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000
บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
20,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร จำนวน
72 ชั่วโมง 43,200 บาท
คาใชสอย
- คาเชารถตู 3 ครั้งๆละ 1
คันๆ ละ 2,250 บาท เปนเงิน
6,750 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54950
บาท

54,950.00

0.00

54,950.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาจางทำสื่อมาตรฐาน เปน
เงิน 20,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 5,050 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25050
บาท

25,050.00

0.00

0.00

25,050.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
ใกลเคียง

รวม 100,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแบบ
innovative learning

2. ทดสอบกระบวนการจัดการเรียน-การ
สอนฯ รวมกับคณะครูวิทยาศาสตรของ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

3. จัดทำสื่อการเรียน-การสอนฯ
มาตรฐานเพื่อถายทดสูการใชประโยชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนภาย
ไดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนรัก
วิทยผสานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งไดรับการ
ถายทอด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนภาย
ไดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนรัก
วิทยผสานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งไดรับการ
ถายทอด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนภาย
ไดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนรัก
วิทยผสานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งไดรับการ
ถายทอด

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง สำนักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัสโครงการ 6410000001
ความสอดคล้องของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ด้านพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ : 1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิน่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] ด้านการศึกษา
[ X ] ด้านเศรษฐกิจ
[ X ] ด้านสังคม
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
[ ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ ง ได้ร่ว มกันพัฒ นายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พั ฒ นาท้ องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมี เป้ าหมายหลั กในการให้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึก ษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นยุ ทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิง
พื้นที่ (Area Based) และเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดแห่งศาสตร์พระราชา
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังได้นำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งด้วย
4. วัตถุประสงค์
เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการ
ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ชุมชน 1) บ้านพยอม หมู่ที่ 1 พะยอม
วังน้อย 2) บ้านลำไทร หมู่ที่ 7 ลำไทร วังน้อย 3) บ้านคลองทราย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 คลองจิก บางปะอิน และ
จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 ชุมชน 1) บ้านอบทม หมู่ที่ 5 – 9 ยีล่ ้น วิเศษชัยชาญ 2) บ้านลาว หมู่ที่ 1เทวราช ไชโย
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6. วิธีการดำเนินงาน
1) ลงพื้นที่ประชาคม สำรวจความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 พื้นที่
2) สรุปผลการลงพื้นที่ประชาคม
3) ประสาน/วางแผนการดำเนินงาน
4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 375,620.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
2. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้
3. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ ไม่ต่ำกว่า
6. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนอย่างน้อย
7. จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลไม่น้อยกว่า ของจำนวนตำบลในจังหวัดที่รับผิดชอบ
การบริการการศึกษา
8. จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตร
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่
สูงขึ้น
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
3. บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1
4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
5. ระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า... ของจำนวน
ตำบลที่ได้เข้าไปพัฒนา
6. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน
ครัวเรือน

5
200

โรงเรียน
คน
คน

20
2,000
2,000

โครงการ/กิจกรรม

20

ร้อยละ

30

เรื่อง

5

ผลิตภัณฑ์

5

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
20
10
15

ร้อยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา และโครงการตามพระราชดำริ
2) ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ (Impact)
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบการจัดการตนเอง
ให้กับชุมชนอื่นได้
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

103105100144

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าใช้จ่าย
โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 375620 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375620
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน
375,620.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
375,620.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวม 375,620.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จค่า
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2564

ปี 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชุมชน

5.00

5.00

5.00

5.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ รายการคาดำเนินงานภาครัฐ
รหัสโครงการ 6411000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
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ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนแกบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจำ
6. วิธีการดำเนินงาน จายเปนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 267,010,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายเปนไปตามโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

630

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลกระทบ (Impact)
ผลลัพธ (Outcome)
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. เงินเดือน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

101102010111

สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
เงินเดือน
รายละเอียด : เงินเดือน
ขาราชการ
อัตราเดิม (94 อัตรา)
จำนวนเงิน 52,024,500
บาท
เงินประจำตำแหนง จำนวน
3,685,200 บาท
เงินประจำตำแหนงทาง
วิชาการต 1 เทา จำนวน 51
อัตรา จำนวนเงิน
3,685,200 บาท
เงินคาตอบแทนรายเดือน
สำหรับขาราชการ จำนวน
เงิน 3,230,400 บาท
เงินประจำตำแหนงทาง
วิชาการ 1 เทา จำนวน 45
อัตรา จำนวนเงิน
3,230,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
58940100 บาท

จำนวนเงิน
58,940,100.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
14,735,025.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
14,735,025.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
14,735,025.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
14,735,025.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

101102010211

2. คาจางประจำ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

101102010311

สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง
3. คาจางชั่วคราว
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

101102010411

4. คาตอบแทน
พนักงานราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

101102010521

สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง
5. คาเชาบาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
เงินเดือน
รายละเอียด : คาจาง
ประจำ
อัตราเดิม (คาจางประจำ)
14 อัตรา จำนวนเงิน
4,714,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
4,714,500 บาท
เงินเดือน
รายละเอียด : คาจาง
ชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (อาจารยชาว
ตางประเทศ) 7 อัตรา
จำนวนเงิน 1,775,300 บาท
(6 อัตราจำนวน 12 เดือน
และ 1 อัตราวาง จำนวน 4
เดือน)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1,775,300 บาท
เงินเดือน
รายละเอียด :
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ จำนวนเงิน
8,512,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
8,512,000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาเชาบาน
จำนวน 2 รายๆละ 6000
บาท จำนวนเงนิ 144,000
บาท
ตางชาติ 6 รายๆละ 8000
บาท จำนวนเงิน 576,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 720,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

4,714,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
1,178,625.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
1,178,625.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
1,178,625.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
1,178,625.00

1,775,300.00

443,825.00

443,825.00

443,825.00

443,825.00

8,512,000.00

2,128,000.00

2,128,000.00

2,128,000.00

2,128,000.00

720,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

101102010621

6. เงินประจำตำแหนง
ประเภทผูบริหารที่มี
วาระ (42 อัตรา)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

101102010721

7. คาตอบแทนราย
เดือนตำแหนงประเภท
ผูบริหารที่มีวาระ (36
อัตรา)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

101102010821

8. เงินประจำตำแหนง
ผูบริหารที่ไมมีวาระ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : เงินประจำ
ตำแหนงประกอบประเภท
ผูบริหารที่มีวาระ (42
อัตรา)
เงินประจำตำแหนงประเภท
ผูบริหารที่มีวาระของ
ขาราชการ 16 อัตรา
จำนวนเงิน 1,557,600 บาท
เงินประจำตำแหนงประเภท
ผูบริหารที่มีวาระของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 26
อัตรา จำนวนเงิน
2,094,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,651,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่
มีวาระ (36 อัตรา)
คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่
มีวาระของขาราชการ 11
อัตรา จำนวเงิน 1,221,600
บาท
คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่
มีวาระของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 25 อัตรา
จำนวนเงิน 1,944,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,165,600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : เงินประจำ
ตำแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ
เงินประจำตำแหนงประเภท
ผูบริหารที่ไมมีวาระของ
ขาราชการ 11 อัตรา
จำนวนเงิน 792,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,651,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
912,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
912,900.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
912,900.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
912,900.00

3,165,600.00

791,400.00

791,400.00

791,400.00

791,400.00

792,000.00

198,000.00

198,000.00

198,000.00

198,000.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

101102010921

9. คาตอบแทนราย
เดือนตำแหนงประเภท
ผูบริหารที่ไมมีวาระ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

101102011021

10. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

101102011121

สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง
11. เงินสมทบกองทุน
ทดแทน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

101102011244

สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง
12. เงินเดือน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

101102011344

13. เงินเลื่อนขั้น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ป 2563
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่
ไมมีวาระ
คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่
ไมมีวาระของขาราชการ 12
อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000
บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
พนักงานราชการ จำนวน
เงิน 283,500 บาท
ลูกจางชั่วคราว จำนวนเงิน
58,500 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 342,000
บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : เงินสมทบ
กองทุนทดแทน
พนักงานราชการ จำนวน
เงิน 15,100 บาท
ลูกจางชั่วคราว จำนวนเงิน
2,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,200
บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย
(อัตราเดิม 402 อัตรา)
อัตราเดิม*12 เดือน จำนวน
เงิน 169,959,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
169,959,400 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินเลื่อน
ขั้นพนักงานมหาวิทยาลัย ป
2563 รอยละ 4 จำนวนเงิน
6,194,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
6,194,500 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

792,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
198,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
198,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
198,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
198,000.00

342,000.00

85,500.00

85,500.00

85,500.00

85,500.00

17,200.00

4,300.00

4,300.00

4,300.00

4,300.00

169,959,400.00

42,489,850.00

42,489,850.00

42,489,850.00

42,489,850.00

6,194,500.00

0.00

0.00

0.00

6,194,500.00

สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

101102011444

14. เงินประจำตำแหนง
ทางวิชาการพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64,100
บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

101102011544

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง
16. เงินประจำตำแหนง
วิชาชีพเฉพาะพนักงาน
มหาวิทยาลัย

101102011644

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินประจำ
ตำแหนงทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 53
อัตรา
ผูชวยศาสตราจารย 50
อัตรา
รองศาสตราจารย 3 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,716,400 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินตกเบิก
เงินประจำตำแหนงทาง
วิชาการ ป 2562 จำนวน
28 อัตรา
ผูชวยศาสตราจารย 25
อัตรา
รองศาสตราจารย 3 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,527,300 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินประจำ
ตำแหนงวิชาชีพเฉพาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 3 อัตรา
นิติกร 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร 1
อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 126,000
บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินตกเบิก
เงินประจำตำแหนงวิชาชีพ
เฉพาะพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ตำแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร จำนวน 1
อัตรา

สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง
15. เงินตกเบิก เงิน
ประจำตำแหนงทาง
วิชาการ ป 2562

101102011744

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
กองกลาง
17. เงินตกเบิก เงิน
ประจำตำแหนงวิชาชีพ
เฉพาะพนักงาน
มหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,716,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
929,100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
929,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
929,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
929,100.00

3,527,300.00

881,825.00

881,825.00

881,825.00

881,825.00

126,000.00

31,500.00

31,500.00

31,500.00

31,500.00

64,100.00

64,100.00

0.00

0.00

0.00

รวม 267,010,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เงินเดือน

2. คาจางประจำ

3. คาจางชั่วคราว

4. คาตอบแทนพนักงานราชการ

5. คาเชาบาน

6. เงินประจำตำแหนงประเภทผูบริหารที่
มีวาระ (42 อัตรา)

7. คาตอบแทนรายเดือนตำแหนง
ประเภทผูบริหารที่มีวาระ (36 อัตรา)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพรนะครศรี
อยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูร ับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00
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8. เงินประจำตำแหนงผูบริหารที่ไมมี
วาระ

9. คาตอบแทนรายเดือนตำแหนง
ประเภทผูบริหารที่ไมมีวาระ

10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

11. เงินสมทบกองทุนทดแทน

12. เงินเดือน

13. เงินเลื่อนขั้นพนักงานมหาวิทยาลัย
ป 2563

14. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00
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15. เงินตกเบิก เงินประจำตำแหนงทาง
วิชาการ ป 2562

16. เงินประจำตำแหนงวิชาชีพเฉพาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย

17. เงินตกเบิก เงินประจำตำแหนง
วิชาชีพเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผู
สวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรภาครัฐในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผุมี
สวนไดสวนเสีย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

คน

630.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

21.25

21.25

21.25

21.25

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสีย่ ง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ กองกลาง
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โครงการตามปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ดานวิทย)
รหัสโครงการ 6411000021
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญา
ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญยาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนา
อย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส ว นร ว มในการจั ด การ การบำรุ ง รั ก ษา การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหมีการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอร วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครุ อีกทั้งไดมีการนอมนำพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาในการเปน มหาวิทยาลัย เพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่น มาเปน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ดังนั้นกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในฐานะหนวยงานที่สนับสนุนดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
จึงขอเสนอจัดทำโครงการพัฒนาและสนับสนุนกสนบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
(งบ แผนดิน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสำเร็จลุลวงตามภารกิจ
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ รักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2.สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการปกติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 900,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูรับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด(ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ)
เชิงคาใชจาย
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,000

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
1. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ผูรับบริการมีความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203040142

1. คาใชสอย คาวัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : ดำเนินการ
ปกติตามภารกิจหลัก/ภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย

900,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
900,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 900,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาใชสอย คาวัสดุ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

1000.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ กองกลาง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ดานสังคมศาสตร)
รหัสโครงการ 6411000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 7 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลัง
การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกวนหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการการบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อย างสมดุ ล ยั่ งยื น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ให ก ารศึ ก ษา ส งเสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ทำการสอน วิ จั ย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกทั้งไดมีการนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น มาเปนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งการที่จะดำเนินการ
ตามพันธกิจดังกลาวใหสำเร็จลุลวงจำเปนที่จะตองมีทรัพยากรที่เพียงพอ อาคารและสถานที่ที่มีความเหมาะสม
พร อ มใช ง าน ดั งนั้ น กองกลาง สำนั ก งานอธิ ก ารบดี ในฐานะหน ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การดำเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอจัดทำโครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองลกาง สำนักงาน
อธิการบดี (ผลผลิต : ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร) (งบ แผนดิน)
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4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยพรอมใชงาน
4.เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
5. กลุมเปาหมาย
1.ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2.สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการปกติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 81,815,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูรับบริการ
2. จำนวนครุภัณฑที่จัดซื้อ
3. จำนวนงานกอสราง/งานปรับปรุงที่ดำเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด(ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ)
เชิงคาใชจาย
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
2. มีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย พรอมใชงาน
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
1.การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
2.ผูรับบริการมีความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
งาน
งาน

1,000
2
6

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104020142

1. คาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจำ
ตำแหนง
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

102104020242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

102104020331

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ชุดครุภัณฑหองผลิต
สื่อและนวัตกรรมดาน
เสียง จำนวน 1 ชุด
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
เหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจำตำแหนง 1,905,600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1905600
บาท

1,905,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
476,400.00

คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คา
สาธารณูปโภค
(1) คาโทรศัพท
(2) คาน้ำประปา
(3) คาไฟฟา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5173000
บาท

5,173,000.00

1,293,250.00

1,293,250.00

1,293,250.00

1,293,250.00

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ดำเนินการ
ปกติ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 475000
บาท

475,000.00

475,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ
1. ชุดครุภัณฑหองผลิตสื่อ
และนวัตกรรมดานเสียง
จำนวน 1 ชุด ราคา 475000
จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
475,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
475,000.00 บาท
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
476,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
476,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
476,400.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104020431

4. ครุภัณฑระบบภาพ
และเสียงหองประชุม
จำนวน 1 ระบบ
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102104020532

5. อาคารหอประชุม 1
หลัง
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

102104020632

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. ปรับปรุงอาคาร 4
จำนวน 1 งาน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ดำเนินการ
ปกติตามภารกิจ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1952500
บาท
รายการครุภัณฑ
1. ครุภัณฑระบบภาพและ
เสียงหองประชุม จำนวน 1
ระบบ ราคา 1952500
จำนวน 1 รายการ รวมเปน
เงิน 1,952,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
1,952,500.00 บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ดำเนินการ
ปกติตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24169900
บาท

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ดำเนินการ
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

1,952,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
1,952,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

24,169,900.00

6,042,400.00

6,042,500.00

6,042,500.00

6,042,500.00

15,000,000.00

3,750,000.00

3,750,000.00

3,750,000.00

3,750,000.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104020732

7. ปรับปรุงอาคารสวน
หลวง จำนวน 1 งาน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

102104020832

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. ปรับปรุงอาคารวิทย
บริการ จำนวน 1 งาน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

102104020932

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. ปรับปรุงหองงาน
นวัตกรรม 45101
จำนวน 1 งาน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ดำเนินการ
ปกติตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000000
บาท

20,000,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
5,000,000.00

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ดำเนินการ
ปกติตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000000
บาท

12,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

439,000.00

0.00

439,000.00

0.00

0.00

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ดำเนินการ
ปกติตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 439000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
5,000,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
5,000,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
5,000,000.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104021032

10. ปรับปรุงหองน้ำและ
ระบบสุขาภิบาลดานหลัง
อาคาร 1 จำนวน 1 งาน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2564)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ดำเนินการ
ปกติตามภารกิจ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700000
บาท

700,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
700,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 81,815,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
รถประจำตำแหนง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูร ับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
เบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงาน
กอสราง/งานปรับปรุงที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงาน
กอสราง/งานปรับปรุงที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงาน

2. คาสาธารณูปโภค

3. ชุดครุภัณฑหองผลิตสื่อและนวัตกรรม
ดานเสียง จำนวน 1 ชุด

4. ครุภัณฑระบบภาพและเสียงหอง
ประชุม จำนวน 1 ระบบ

5. อาคารหอประชุม 1 หลัง

6. ปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน

7. ปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

6.00

6.00

6.00

6.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
งาน

8. ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1
งาน

9. ปรับปรุงหองงานนวัตกรรม 45101
จำนวน 1 งาน

10. ปรับปรุงหองน้ำและระบบสุขาภิบาล
ดานหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
กอสราง/งานปรับปรุงที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงาน
กอสราง/งานปรับปรุงที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความ
พึงพอใจของผูร ับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงาน
กอสราง/งานปรับปรุงที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงาน
กอสราง/งานปรับปรุงที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ กองกลาง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
รหัสโครงการ 6411000034
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑมาตรฐาน UI
GreenMetric
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64402 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green University
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)
(5,200 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น มี ค วามโดดเด น ในตำแหน ง ที่ ตั ง เป น
มหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียวที่ตังอยูในเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความหลากหลายใน
ดานของศิลปะวัฒนธรรมและมีสภาพสังคมที่มีความหลากหลายของประชากร ปจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่ว
โลกพั ฒ นาสู ก ารเป น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วโดยใช เ กณฑ ม าตรฐาน UI Green Metric World University
Ranking ถื อเป น มาตราฐานหนึ่ งที่ ได รั บ การยอมรับ ทั่ ว โลก โดยมี เกณฑ ก ารประเมิ น 6 ด านในสั ด ส ว นที่
แตกตางกัน ดังนี้
1) ที่ตั้งและโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 15
2) กาดรจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ รอยละ 21
3) การจัดการของเสีย รอยละ 18
4) การจัดการน้ำ รอยละ 10
5) การขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 18
6) ความสามารถในการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รอยละ 18
4. วัตถุประสงค
1) แสดงใหเห็นความพรอม ความมุงมั่นของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2) สรางความตระหนักและสรางการรับรูของนักศึกษา และอาจารยในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว
3) ปรับปรุงสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติในมหาวิทยาลัยใหอยูในสถาพสมบูรณ
4) พัฒนาบุคลากรผูนำใหมีความเขาใจ มีแนวคิดทันสมัย สามารถพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียวไดอยาง
เหมาะสม
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน
1) คณะทำงานชี้แจงตอคณะผูบริหารเพื่อพิจาณาและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ
2) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการจัดการความรูและมีการแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นระหวางหนวยงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,700,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
2. ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกบุคลากรและนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. แหลงน้ำภายในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพอยูในเกณฑดี
2. รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถนำการถายทอด/การประชาสัมพันธไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ UI GreenMetric สูงขึ้นจากการวัดผลภายในประเทศ
เชิงเวลา
1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ UI GreenMetric สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ป
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวของ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ

85
90

รอยละ
รอยละ
อันดับ

80
80
3

อันดับ

3

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสาร
2) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใสใจคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือลดการใชพลังงาน
3) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการสรางมหาวิทยาลัยสีเขียว
ผลกระทบ (Impact)
1) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เกิดกระบวนการการมีสวนรวมในการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
3) ลดการใชพลังงานที่ไมจำเปน
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ผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการมี
สวนรวมในการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการ
มีสุขภาวะที่ทางกายและใจที่ดีรวมกัน ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103108010442

103108010342

103108010242

103108010142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การศึกษาดูงาน การ
อบรม และการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
หนวยงานอื่น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมที่เปนการ
ใหความรูภายใตรายวิชาที่
เกี่ยวของกับความยัง่ ยืน/
โครงการมหาวิทยาลัยสี
เขียว
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมฟนฟูคุณภาพ
น้ำภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. การพัฒนาความรูความ
เขาใจการใชจักรยาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายใน
การการศึกษาดูงาน การอบรม
และการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
กับหนวยงานอื่น
คาใชสอย 100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมที่เปนการใหความรู
ภายใตรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
ความยั่งยืน/โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
คาใชสอย 50,000 บาท
คาวัสดุ 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท

100,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การฟนฟูคุณภาพน้ำภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คาใชสอย 10,000 บาท
คาวัสดุ 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การพัฒนาความรูความเขาใจ
การใชจักรยาน
คาตอบแทน 86,400 บาท
คาใชสอย 13,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103108010942

103108010842

103108010742

103108010642

103108010542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. การขนสงที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. กิจกรรมชมรม
นักศึกษา เพื่อสนับสนุน
โครงการมหาวิทยาลัยสี
เขียว
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. สปอตวิทยุ รณรงค
ประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. จัดทำคลิปวีดิโอ
รณรงคประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. นิเทศปลอยของ ตอน
เรารักษโลก โลกรักเรา
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
กิจกรรมการขนสงที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
คาตอบแทน 20,000 บาท
คาใชสอย 70,000 บาท
คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจาย
กิจกรรมชมรมนักศึกษา เพื่อ
สนับสนุนโครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

50,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจาย
สำหรับสปอตวิทยุ รณรงค
ประชาสัมพันธ
คาตอบแทน 4,000 บาท
คาใชสอย 4,000 บาท
คาวัสดุ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การจัดทำคลิปวีดิโอ รณรงค
ประชาสัมพันธ
คาตอบแทน 12,000 บาท
คาใชสอย 16,000 บาท
วัสดุ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจาย
นิเทศปลอยของ ตอนเรารักษ
โลก โลกรักเรา
คาตอบแทน 21,600 บาท
คาใชสอย 73,000 บาท
คาวัสดุ 5,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

527

103108011442

103108011342

103108011242

103108011142

103108011042

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
10. Marketing Day รักษ
สิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และการตัดตกแตงตนไม
ในมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
12. กิจกรรมการประกวด
คลิปสั้นรณรงค
มหาวิทยาลัย
สีเขียว ประเภททีม
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. กิจกรรมประกวด
โปสเตอรรณรงค
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเภทเดี่ยว
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. ARU Waste
Exchange
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
กิจกรรม Marketing Day
รักษสิ่งแวดลอม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจา ยใน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการ
ตัดตกแตงตนไมใน
มหาวิทยาลัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000
บาท

200,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจาย
กิจกรรมการประกวดคลิปสั้น
รณรงคมหาวิทยาลัย สีเขียว
ประเภททีม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจาย
กิจกรรมประกวดโปสเตอร
รณรงคมหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเภทเดี่ยว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การจัดกิจกรรม ARU Waste
Exchange (ARU แลกเปลี่ยน
ขยะ)

80,000.00

60,000.00

20,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000
บาท
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103108011942

103108011842

103108011742

103108011642

103108011542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
15. การจัดการของเสีย
อันตรายทั่วไปอยางถูกวิธี
(ขยะทั่วไปและสำนักงาน)
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
16. การบริหารจัดการ
ของเสียจาก
หองปฏิบัติการ (ขยะ
หองปฏิบัติการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
17. ARU waste trash
service (จุดบริการขยะ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
18. ARIT Go To Green
Office
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
19. การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายใน
การจัดการของเสียอันตราย
ทั่วไปอยางถูกวิธี
(ขยะทั่วไปและสำนักงาน)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายใน
การบริหารจัดการของเสียจาก
หองปฏิบัติการ
(ขยะหองปฏิบัติการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000
บาท

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจาย
กิจกรรม ARU waste trash
service (จุดบริการขยะ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90,000
บาท

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายใน
กิจกรรม ARIT Go To Green
Office
คาตอบแทน 14,400 บาท
คาใชสอย 65,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000
บาท

80,000.00

10,430.00

52,860.00

16,710.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

529

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103108012342

103108012242

103108012142

103108012042

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
20. กิจกรรมการเฝาระวัง
มลพิษทางน้ำ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
21. การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
Green University
ประจำป 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
22. การพัฒนาถังขยะ
และสภาพแวดลอม
ภายในมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
23. การพัฒนา
มหาวิทยาลัยดาน
สิ่งแวดลอม พลังงาน การ
ขนสง การศึกษา
นักศึกษาและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
01 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจาย
กิจกรรมการเฝาระวังมลพิษ
ทางน้ำ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คาใชสอย 10,000 บาท
วัสดุ 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ Green University
ประจำป 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คาตอบแทน 10,000 บาท
คาใชสอย 20,000 บาท
คาวัสดุ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การพัฒนาถังขยะและ
สภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท

35,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

190,000.00

0.00

0.00

100,000.00

90,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยดาน
สิ่งแวดลอม พลังงาน การ
ขนสง การศึกษา นักศึกษา
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คาใชสอย 140,000 บาท
คาวัสดุ 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190,000
บาท

รวม 1,700,000.00

530

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การศึกษาดูงาน การอบรม และการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับหนวยงานอื่น

2. การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่
เปนการใหความรูภายใตรายวิชาที่
เกี่ยวของกับความยั่งยืน/โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

3. กิจกรรมฟนฟูคุณภาพน้ำภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4. การพัฒนาความรูความเขาใจการใช
จักรยาน

5. การขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. กิจกรรมชมรมนักศึกษา เพื่อสนับสนุน
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

7. สปอตวิทยุ รณรงคประชาสัมพันธ

8. จัดทำคลิปวีดิโอ รณรงค
ประชาสัมพันธ

9. นิเทศปลอยของ ตอนเรารักษโลก โลก
รักเรา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
ผูเขารวมนําความรูไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีขอมูลองค
ความรูเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
นักเรียนที่เขามีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
นักเรียนที่เขารวมนําความรูไปใช
ประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหลง
น้ำภายในมหาวิทยาลัยที่ไดรับการ
ฟนฟู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหลงน้ำ
ภายในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพอยู
ในเกณฑดี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ของการจัดอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรู พัฒนาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพการ
จัดการขนสงของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
ขอมูลเพื่อสนับสนุนองคความรู
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมนําความรูไป
ประยุกตใชในการดำรงค
ชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปอต
วิทยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูที่ผูรับ
ฟงไดรับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลิป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ความรูที่
ผูรับฟงไดรับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หนวยงานที่รวมจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูที่
ผูเขารวมไดรับเพิ่มขึ้น

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0

80

85

0

องคความรู

0

1

1

0

รอยละ

80

0

85

0

-

80

0

85

0

แหลงน้ำ

0

4

0

0

รอยละ

0

80

0

0

ครั้ง

0

8

0

0

รอยละ

0

80

0

0

ครั้ง

0

0

5

0

ระดับคุณภาพ

0

0

5

0

รอยละ

85

85

85

85

รอยละ

85

85

85

85

ครั้ง

2

3

3

2

รอยละ

85

85

85

85

รายการ

4

4

4

4

รอยละ

85

85

85

85

ครั้ง

15

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

531

กิจกรรมยอย
10. Marketing Day รักษสิ่งแวดลอม

11. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการตัด
ตกแตงตนไมในมหาวิทยาลัย

12. กิจกรรมการประกวดคลิปสั้นรณรงค
มหาวิทยาลัย
สีเขียว
ประเภททีม

13. กิจกรรมประกวดโปสเตอรรณรงค
มหาวิทยาลัยสีเขียว ประเภทเดี่ยว

14. ARU Waste Exchange

15. การจัดการของเสียอันตรายทั่วไป
อยางถูกวิธี (ขยะทั่วไปและสำนักงาน)

16. การบริหารจัดการของเสียจาก
หองปฏิบัติการ (ขยะหองปฏิบัติการ)

17. ARU waste trash service (จุด
บริการขยะ)

18. ARIT Go To Green Office

19. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

20. กิจกรรมการเฝาระวังมลพิษทางน้ำ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หนวยงานที่รวมจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูที่
ผูเขารวมไดรับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
สถานที่ ๆ ไดรับการเพิ่มพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการ
รอดตายของตนไม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ของการจัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละที่
ผูเขารวมกิจกรรมนำไปรณรงค
อยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ของการจัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละที่
ผูเขารวมกิจกรรมนำไปรณรงค
อยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุด
ติดตั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
ขยะในมหาวิทยาลัยที่มีการ
นำไปใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุด
ติดตั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแยกขยะ
ของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
เสียที่มีการกำจัดผานโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความแมนยำ
ถูกตองการแยกขยะของ
ผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุด
ติดตั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแยกขยะ
ของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูของ
ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูของ
ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ตรวจสอบ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

หนวยงาน

0

15

0

0

รอยละ

0

85

0

0

พื้นที่

0

2

2

0

รอยละ

0

90

90

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

จุด

0

1

0

0

รอยละ

0

5

0

0

จุด

0

0

1

0

รอยละ

0

0

90

0

รอยละ

0

0

90

0

รอยละ

0

0

90

0

จุด

3

0

0

0

รอยละ

90

0

0

0

กิจกรรม

1

1

1

0

รอยละ

90

90

90

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

90

0

0

0

-

0

6

0

0
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ระดับคุณภาพ

0

3

0

0

โครงการ

0

0

0

3

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่
พัฒนารูปแบบโครงการหลังไดรับ
การประเมิน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุด
ติดตั้งถังขยะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การคัดแยก
ขยะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่
ที่ผานการพัฒนา

รอยละ

0

0

0

85

จุด

0

7

0

0

รอยละ

0

50

0

0

พื้นที่

0

0

0

3

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของ
สิ่งแวดลอมบริเวณที่พัฒนามี
สภาพดีขึ้น

รอยละ

0

0

0

90

พระนครศรีอยุธยา

21. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
Green University ประจำป 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22. การพัฒนาถังขยะและ
สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย

23. การพัฒนามหาวิทยาลัยดาน
สิ่งแวดลอม พลังงาน การขนสง
การศึกษา นักศึกษาและการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
คุณภาพน้ำ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โครงการที่ประเมิน

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวไมสามารถสราง
แนวคิดและสรางผลการเปลี่ยนแปลงใหสูหาวิทยาลัยได

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี
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แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
จัดใหมีการศึกษาดูงานในหนวยงานภายนอกที่มีความ
เปนเลิศในการจัดการสิง่ แวดลอมอยางชาญฉลาด

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน
รหัสโครงการ 6412000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดทำแผนการจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล การ
รายงานผลการดำเนินงานตาง ๆ การจัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการพัฒ นางานใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุดตอมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาสนับสนุนงานตางๆ ภายในกองนโยบายและแผน
โดยจะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิ านที่มีความบกพรองในปที่ผานมานั้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหกองนโยบายและแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรกองนโยบายและแผน
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม ประชุม สัมมนา และคาใชจายในการบริหารจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 346,940.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
- ความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ผลกระทบ (Impact)
- ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
- ไมมี
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104030242

102104030142

1. ซื้อวัสดุ 7 รายการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
กองนโยบายและแผน
2. จัดทำรายงานประจำป
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
กองนโยบายและแผน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ 7
รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000
บาท

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
200,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมา
ทำเลมรายงานประจำป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99,000
บาท

99,000.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

99,000.00

0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104030342

3. คาใชจายไปราชการ/
ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชจายไป
ราชการ/ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47940
บาท

47,940.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
11,985.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
11,985.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
11,985.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
11,985.00

สถานที่ดำเนินการ
กองนโยบายและแผน

รวม 346,940.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ซื้อวัสดุ 7 รายการ

2. จัดทำรายงานประจำป

3. คาใชจายไปราชการ/ฝกอบรม/ศึกษา
ดูงาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรบั บริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

.
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
85.00

.
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
85.00

.

0.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองนโยบายและแผน
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6412000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15),
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 311 บัณฑิตที่เขารวมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR (ระดับ B1)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู เพื่อ
สร า งคุ ณ ภาพของคนไทยให ส ามารถเรี ย นรู พั ฒ นาตนได เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเป นเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่เป น
สากลและกาวทันโลก เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษากำหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปน
บัณฑิต ที่มีความพรอมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได การจัดทำ
แผนเพื่อดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน พิจารณา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการ
ใช ภ าษาอั งกฤษได ด ว ยตนเอง และจั ดให นั ก ศึกษาทุ กคนทดสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสรางขึ้นเพื่อวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ
Common European Framework of Reference for languages (CEFR) ห รื อ ม าต รฐ าน อื่ น ๆ ซึ่ ง
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป(พ.ศ. 2563 - 2565) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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กลยุทธที่ 3 การยกระดั บ คุณ ภาพการศึ กษา การวิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพั ฒ นาที่ 3.4 การพัฒ นา
นักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะใน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีความรู
และทักษะ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถสอบผานมาตราฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได
5. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดสอบวัดระดับ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของจำนวนนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1
2. รอยละของจำนวนนักศึกษาไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละของกรอบระยะเวลาที่ตองดำเนินการตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายในการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

2,000

รอยละ
รอยละ

20
25

รอยละ

90

บาท/คน

1,300

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษหลังเสร็จ
สิ้นการดำเนินกิจกรรม
ผลกระทบ (Impact) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถสอบผานระดับภาษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผลลัพธ (Outcome) ผูสำเร็จการศึกษามีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
และประกอบอาชีพได
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103106020142

1. คาจางเหมาพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103106020242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. จัดหาสื่อการเรียนรู
พัฒนาภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมา
บริการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2600000
บาท

2,600,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาหนังสือ/
สื่อการเรียนการสอน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000
บาท

400,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
2,600,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

400,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 3,000,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. คาจางเหมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาที่ผานเกณฑตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสำเร็จในการจัดหาประเภท
สื่อการเรียนการสอน

2. จัดหาสื่อการเรียนรูพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

0.00

2000.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

20.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

10.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

90.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน เกลี้ยงสอาด
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานวิชาการ
รหัสโครงการ 6413000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยกองบริการการศึกษาเปนหนวยงานที่ทำหนาที่หลักดานการจัดการเรียนการสอน การรับเขา
นักศึกษาและการใหบริการดานวิชาการตาง ๆ เชน การจัดสอบรับเขานักศึกษาใหม จัดสอบรับเขานักเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต ตลอดจนการให บ ริก ารจั ดสอบให กับ หน ว ยงานต าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จึงมีความ
จำเปนตองใชเครื่องตรวจขอสอบที่มีความแมนยำและรวดเร็ว แตเนื่องจากเครื่องตรวจขอสอบที่ใชงานอยูนั้น
ค อ นข า งเก าและชำรุ ด บ อ ยครั้ ง ทำให ไม ส ามารถใช งานได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม คุ ม ค า ที่ จ ะซ อ ม
บำรุงรักษา เนื่ องจากมีอายุ การใชงานมากกวา 5 ป แลวดวยเหตุผ ลและความจำเปน ดังกลาว กองบริการ
การศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจขอสอบทดแทนเครื่องเดิม อันจะสงผลใหงานบริการดานวิชาการ
อยางการตรวจขอสอบ มีความถูกตอง แมนยำ และมีประสิทธิภาพสูง ทำใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาครุภัณฑสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานและการใหบริการของกองบริการการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
การจัดสอบและตรวจขอสอบใหหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตรวจขอสอบ
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 850,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครุภัณฑที่จัดซื้อ
เชิงคุณภาพ
1. 1.
กองบริการการศึกษามีครุภัณฑเพียงพอและพรอมใชงานตลอดป
2. 2.
ผูรับบริการทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมีความพึงพอใจในระดับมาก
เชิงเวลา
1. ผลการดำเนินการเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. 1.
คาใชจายภาพรวมในการจัดหาไมเกินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เครื่อง

1

ป
รอยละ

1
85

ป

1

บาท

850,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
กองบริการการศึกษาไดรับครุภัณฑเครื่องตรวจขอสอบใหม ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
การปฏิบัติงานดานการตรวจขอสอบของกองบริการการศึกษา มีความถูกตอง แมนยำ และมีความ
รวดเร็วสูงขึ้น ทำใหผูปฏิบัติงาน สามารถตรวจขอสอบไดมากขึ้น ไมเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ (Outcome
กองบริการการศึกษาสามารถยกระดับการปฏิบัติงาน และการใหบริการมีมาตรฐานสูงขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104040131

1. เครื่องตรวจขอสอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑ
รายละเอียด :
1.1. สามารถอานขอมูลจาก
แบบฟอรมขนาดตั้งแต 2.5
X 5 นิ้ว ถึง 9 X 14 นิ้ว

จำนวนเงิน
850,000.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
850,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

1.2. สามารถอานขอมูลจาก
แบบฟอรมไดทั้งสองดานใน
การอานครั้งเดียว
1.3. สามารถอานขอมูลจาก
แบบฟอรมไดทั้งดินสอและ
ปากกา
1.4. สามารถจาแนกความ
เขมของรอยฝนไดอยางนอย
16 ระดับ
1.5. สามารถอานขอมูลจาก
แบบฟอรมดวยอัตรา
ความเร็วไมนอยกวา 6,000
แผนตอชั่วโมง
1.6. มีที่ปอนกระดาษ
แบบฟอรมอัตโนมัติดวย
ความจุไมนอยกวา 300
แผน และมีที่รองรับ
แบบฟอรมที่อานแลว มี
ความจุไมนอยกวา 300
แผน
1.7. สามารถอาน
แบบฟอรมแบบ Optical
Mark Reader (OMR) และ
เก็บภาพสีไดพรอมกัน
1.8. สามารถเก็บภาพสีที่
ความละเอียดไมนอยกวา
600 dpi
1.9. สามารถอานขอมูล
ประเภทบารโคดได
1.10. สามารถทางาน
รวมกับเครื่อง Personal
Computer (PC) โดยสง
ขอมูลที่อานไปบันทึกลงบน
Media ของเครื่อง PC ผาน
ทาง PORT USB ที่เปน
มาตราฐานติดตั้งมาพรอม
กับตัวเครื่องตรวจขอสอบ
1.11. มีหัวพิมพสาหรับ
พิมพคะแนนลงบน
แบบฟอรมแตละแผน
ขณะที่อานได
1.12. สามารถใชกับระบบ
ไฟฟา 220 โวลต
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

1.13. มีคูมือการใชงานและ
บารุงรักษาเครื่อง จานวน 1
ชุด
1.14. รับประกัน 1 ป นับ
ถัดจากวันที่สงมอบ
1.15. เปนผลิตภัณฑของ
บริษัทผูผลิตที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2015
1.16. เปนบริษัทตัวแทน
จากหนายและใหบริการ
หลังการขายที่ไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจาก
บริษัทผูผลิต
1.17. บริษัทตัวแทนจา
หนายและใหบริการไดรับ
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2015
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 850,000
บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องตรวจขอสอบ
ราคา 850000 จำนวน 1
เครื่อง รวมเปนเงิน
850,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
850,000.00 บาท

รวม 850,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เครื่องตรวจขอสอบ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑที่จัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.
ผูรับบริการทั้ง
หนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกมีความพึงพอใจในระดับ
มาก

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

เครื่อง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
อาจไดรับจัดสรรงบประมาณประจำปลาชากวาแผนงานที่ ขอปรับโครงการ
วางไวในไตรมาส ทำใหตองปรับโครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รหัสโครงการ 6413000010
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันประเทศไทยกำลังกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยางชัดเจนในทุกระดับการศึกษา
รวมถึ งการศึกษาในระดั บ อุ ดมศึกษา โดยปจจัย ที่ส ำคัญ ที่ผ ลักดัน ใหเกิดการเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ว คื อ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมเพื่อเพิ่มความสามารถสมรรถนะและทักษะผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการประยุกตและการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง มหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงใหมีความทันสมัย ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและ การพัฒนาประเทศ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยหรือพัฒนาหลักสูตรใหม จำนวน 4 หลักสูตร
2) เพื่อใหอาจารยผูสอนไดทบทวนความรูในหลักการของวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน
ให เป น ไปตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และสามารถนำหลั ก การและวิ ธี ก ารมาปรั บ ใช ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหอาจารยผูสอนใชความรูความสามารถรวมปรับปรุงแกไขและกำหนดทิศทางในการวัดและ
การประเมินผลการเรียนการสอน
5. กลุมเปาหมาย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หลักสูตรมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หลักสูตรครุศาสตร
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4. หลักสูตรวิทยาการจัดการ
5. อาจารยผูสอนที่เขารวมกิจกรรม จำนวน 200 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดประชุม/วิพากษหลักสูตร
2) ซื้อจาง เบิกจายวัสดุ/คาตอบแทน/คาใชสอยตาง ๆ
3) จัดอบรมอาจารยผูสอนที่บรรจุมาตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2563 จำนวน 200 คน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 346,940.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1.
จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา
2. จำนวนอาจารยผูสอนที่บรรจุมาตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2563 ที่ไดรับการทบทวนการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน
3. จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ
เชิงคุณภาพ
1. 1.
ทุกหลักสูตรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความทันสมัยหรือมีการบูรณาการ
2. รอยละอาจารยผูสอนไดทบทวนความรูในหลักการของวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนให
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถนำหลักการและวิธีการมาปรับใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการกองบริการการศึกษา
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. 1.
ตนทุนตอการพัฒนาหลักสูตรใหมตอ1หลักสูตรไมเกินงบประมาณที่ตั้งไว
2. ตนทุนการพัฒนาอาจารยตอคน
3. คาใชจายภาพรวมไมเกินงบประมาณที่กำหนดไว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร
คน

4
200

ครั้ง

1

หลักสูตร
รอยละ

4
85

รอยละ

85

ไตรมาส

4

บาท
บาท
บาท

15,000
550
176,940

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.มีหลักสูตรใหมที่ไดรับการพัฒนา 4 หลักสูตร
2.อาจารยผูสอนที่บรรจุมาตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2563 ที่ไดรับการทบทวนการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน
ผลกระทบ (Impact)
1.นักศึกษาไดรับการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรที่ทันสมัย มีความสารถในการประยุกตและการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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2.อาจารยผู ส อนได ทบทวนความรูในหลักการของวัดผลและการประเมิ น ผลการเรีย นการสอนให
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถนำหลักการและวิธีการมาปรับใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
1.มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตรงตามความตองการของตลาด บัณฑิตมีงานทำ
2.เปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศตวรรษที่ 21
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102102040142

รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนา
หลักสูตรใหม

ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน,คา
วัสดุและใชสอย
รายละเอียด :
คาตอบแทน
-ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
คาใชวัสดุและใชสอย
-การเดินทางไปราชการ/ไปประชุม/
อบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน
-คาอาหารกลางวัน/อาหารวางและ
เครื่องดื่ม
-คาจัดทำเลมหลักสูตร
-คาถายเอกสาร
-คาวัสดุ
60,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน,วัสดุ
และใชสอย : อบรมทวนสอบการ
วัดผลและการประเมินผลการเรียน
การสอน อบรม 200 คน
รุนที่ 1 ผูอบรม 100 คน/ อบรม 1
วัน)
-คาตอบแทนวิทยากร
-คาอาหารกลางวัน/คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม
-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร
55,000 บาท
รุนที่ 2 ผูอบรม 100 คน/ อบรม 1
วัน)
-คาตอบแทนวิทยากร
-คาอาหารกลางวัน/คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม
-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร
55,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. ทบทวนการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียน
การสอน

102102040242

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

60,000.00

15,000.00

15,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
30,000.00

110,000.00

0.00

0.00

110,000.00

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

102102040342

รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. คาวัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256330/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ/ถายเอกสาร 176,940บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 176,940 บาท

จำนวนเงิน
176,940.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

176,940.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวม 346,940.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

1. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนา
หลักสูตรใหม

2. ทบทวนการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียน
การสอน

3. คาวัสดุ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการ
พัฒนา

หลักสูตร

1.00

1.00

2.00

0.00

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ทุกหลักสูตรไดรับการพัฒนา
และปรับปรุงใหมีความทันสมัยหรือมีการบูรณาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยผูสอนที่บรรจุ
มาตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2563 ที่ไดรับการ
ทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละอาจารยผูสอนได
ทบทวนความรูในหลักการของวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถนำหลักการและ
วิธีการมาปรับใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดหาวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของความพึงพอใจผู
เขารับบริการกองบริการการศึกษา

หลักสูตร

1.00

1.00

2.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

200.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา รหัสโครงการ 6414000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบริการที่
เกี่ยวของเปนภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุปกรณเครื่องใชสำนักงานตาง ๆ ที่จะตองใช
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการดำเนินงานใหเพียงพอตอการใชงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในดาน
การดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมี
การพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู ความสามารถและมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการใหแกนกั ศึกษา
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนำมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนางานได
2.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1. จำนวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ที่เขารับบริการ จำนวน100 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2) งบไปราชการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
3) จางเหมาปรับปรุงหองน้ำและระบบสุขาภิบาลหอพักอูทอง3,5,6
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
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8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,346,940.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

คน

100

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output
มีการพัฒนาระบบบริหารและบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ผลลัพธ (Outcome)
ผูรับบริการกับหนวยงานเกิดความพึงพอใจสงผลกับภาพลักษณที่ดีขององคกร
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102104050242

102104050142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. งานบริหารจัดการ
สำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.63-30 ก.ย.64
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา
2. การเขารวมประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานของบุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.63-30ก.ย.64
สถานที่ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : -จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน
-คาปาย -โบรชัวร
-คาถายเอกสาร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น200,000
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : -คาเบี้ยเลี้ยง
-คาที่พัก
-คาลงทะเบียน
-คาพาหนะ
-คาน้ำมัน
-คาทางดวน ในการเดินทาง
ไปประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 146940
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
50,000.00

146,940.00

20,000.00

50,000.00

50,000.00

26,940.00
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102104050332

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. จางเหมาปรับปรุง
หองน้ำและระบบ
สุขาภิบาลหอพักอูทอง3,5
และ6
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
สถานที่ดำเนินการ
หออูทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : จางเหมา
ปรับปรุงหองน้ำและระบบ
สุขาภิบาลหอพักอูทอง3,5และ
6
จำนวน 1 งาน เปนเงิน
2,000,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000,000
บาท

2,000,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
2,000,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวม 2,346,940.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. งานบริหารจัดการสำนักงาน

2. การเขารวมประชุมอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานของบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา

3. จางเหมาปรับปรุงหองน้ำและระบบ
สุขาภิบาลหอพักอูทอง3,5และ6

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ
เขารวมประชุมอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากร
ไดรับการพัฒนาจากการอบรม/
สัมมนา/ประชุม/ศึกษาดูงาน
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ
จางเหมาปรับปรุงหองน้ำและ
ระบบสุขาภิบาลหอพักอูทอง3,5
และ6
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรับบริการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสารภี พูลศิริ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน)
รหัสโครงการ 6415000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปนศูนยกลาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัน สมัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสนับ สนุ นการบริหารจั ดการ
องคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงจำเปนตองมีการจัดหาคอมพิวเตอรเพิ่มและปรับปรุงหองเรียนใหมี
อุปกรณการสอนที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพียงพอกับปริมาณการใชจริงและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามพันธกิจและเปนมาตรฐานสากล
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อสนับสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไป
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6. วิธีการดำเนินงาน
1) เครื่องคอมพิวเตอร ประมวลผลแบบที่ 1
2) ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) จำนวน 1 ระบบ
3) ระบบอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย จำนวน 1 ระบบ
4) ระบบเครือขายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ
5) ชุดอุปกรณกระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 ชุด
6) ปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
7) ปรับปรุงผาเพดานอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
8) ปรับปรุงบัวตกแตงภายนอกอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 15,069,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1.
เครื่องคอมพิวเตอร ประมวลผลแบบที่ 1
2. 2.
ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) จำนวน 1 ระบบ
3. 3.
ระบบอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย จำนวน 1 ระบบ
4. ระบบเครือขายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ
5. ชุดอุปกรณกระจายสัญญาณแกนหลัก
6. 6.
ปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
7. 7.
ปรับปรุงผาเพดานอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
8. 8.
ปรับปรุงบัวตกแตงภายนอกอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จในระระยเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เครื่อง
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ชุด
งาน
งาน
งาน

45
1
1
1
1
1
1
1

รอยละ

85

กิจกรรม

8

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
ผลกระทบ (Impact)
การทำงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด
ประสิทธิภาพ
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ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. เครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผลแบบที่ 1

ครุภัณฑ
รายละเอียด : มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกา
พื้นฐานๆไมนอยกวา 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยงานความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา
ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจำ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
2GB
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4
GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TBหรือ ชนิด Solid State
Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB
จำนวน 1 หนวย

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

102104060131

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จำนวนเงิน
990,000.00

561

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
990,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่
1 ราคา 22000 จำนวน 45 เครื่อง
รวมเปนเงิน 990,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 990,000.00
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 990000 บาท

2. ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครือขาย
คอมพิวเตอร
(Firewall)

102104060231

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่
1 ราคา 22000 จำนวน 45 เครื่อง รวม
เปนเงิน 990,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 990,000.00
บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : (อุปกรณปองกัน
เครือขาย ( Next Generation
Firewall ) จำนวน 1 เครื่อง
เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Next
Generation Firewall แบบ
Appliance
รายการครุภัณฑ
1 ระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือขายคอมพิวเตอร (Firewall)
รวมเปนเงิน 1675000 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1675000 บาท

1,675,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1675000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) ราคา
1675000 จำนวน 1 ระบบ รวมเปนเงิน
1,675,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,675,000.00
บาท
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1,675,000.00

0.00

0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
3. ระบบอุปกรณ
กระจายสัญญาณไร
สาย

102104060331

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ระบบเครือขายแกน
หลัก

102104060431

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1 อุปกรณกระจาย
สัญญาณเครือขายไรสายแบบภายใน
2. ระบบสายสัญญาณ Cat6 พรอม
อุปกรณประกอบ .
3. อุปกรณจายไฟสำหรับอุปกรณ
เครือขายไรสาย
4. งานติดตั้งระบบเครือขายไรสาย
พรอมอุปกรณ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,969,800 บาท
รายการครุภัณฑ
1. รระบบอุปกรณกระจายสัญญาณไร
สาย
รวมเปนเงิน 1,969,800.00บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,969,800.00
บาท
รายการครุภัณฑ
1. ระบบอุปกรณกระจายสัญญาณไร
สาย ราคา 1969800 จำนวน 1 ระบบ
รวมเปนเงิน 1,969,800.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,969,800.00
บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1. ระบบโครงขายใย
แกวนำแสง Fiber optic
2. อุปกรณกำหนดเสนทางเครือขาย
Router
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
5,237,100.00 บาท

1,969,800.00

1,969,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

5,237,100.00

5,237,100.00

0.00

จำนวนเงิน

รายการครุภัณฑ
1. ระบบเครือขายแกนหลัก
ราคา 5,237,100.00จำนวน 1 ระบบ
รวมเปนเงิน 5,237,100.00บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 5,237,100.00
บาท
รายการครุภัณฑ
1. ระบบเครือขายแกนหลัก ราคา
5,237,100 จำนวน 1 ระบบ รวมเปน
เงิน 5,237,100.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 5,237,100.00
บาท
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
5. อุปกรณกระจาย
สัญญาณแกนหลัก

102104060531

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

102104060632

6. ปรับปรุงถังเก็บน้ำ
อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร
100 ป)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

102104060732

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. ปรับปรุงฝาเพดาน
อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร
100 ป)

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1. อุปกรณกระจาย
สัญญาณแกนหลัก
2. อุปกรณสงและรับสัญญาณ
FiberOptic 10 GBASE SFP+
Module
รายการครุภัณฑ
1ชุดอุปกรณกระจายสัญญาณแกนหลัก
2,193,700 บาท จำนวน 1 ชุด รวม
เปนเงิน 2,193,700 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,193,700
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2193700 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดอุปกรณกระจายสัญญาณแกน
หลัก ราคา 2193700 จำนวน 1 ชุด
รวมเปนเงิน 2,193,700.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,193,700.00
บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : งานปรับปรุงพื้นถังเก็บ
น้ำ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
(อาคาร 100 ป) จำนวน 1 งาน

2,193,700.00

2,193,700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

1,073,000.00

1,073,000.00

0.00

0.00

0.00

1,647,000.00

1,647,000.00

0.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,073,000.00 บาท

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ปรับปรุงฝาเพดาน
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
(อาคาร 100 ป) จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,647,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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102104060832

รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

8. ปรับปรุงบัวตกแตง
นอก อาคารศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร
(อาคาร 100 ป)

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ปรับปรุงบัวตกแตง
นอก อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
(อาคาร 100 ป) จำนวน 1 งาน

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 284,000 บาท

จำนวนเงิน
284,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
284,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.
64)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวม

15,069,600

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่
1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง
คอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูใ ชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบรักษา
ความปลอดภัยของเครือขาย
คอมพิวเตอร (Firewall)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ
อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ
เครือขายแกนหลัก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดอุปกรณ
กระจายสัญญาณแกนหลัก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงถัง
เก็บน้ำอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใ ชบริการ

2. ระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือขายคอมพิวเตอร (Firewall)

3. ระบบอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย

4. ระบบเครือขายแกนหลัก

5. อุปกรณกระจายสัญญาณแกนหลัก

6. ปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

เครื่อง

45.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ระบบ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ระบบ

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

ระบบ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

565

กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

7. ปรับปรุงฝาเพดาน อาคารศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงฝา
เพดาน อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงบัว
ตกแตงนอก อาคารศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร (อาคาร 100
ป)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใ ชบริการ

8. ปรับปรุงบัวตกแตงนอก อาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
รหัสโครงการ 6415000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
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ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส ำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศไดรับ มอบหมายใหดำเนิ น งานตามพั น ธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ
3 ป(พ.ศ.2563-2565) ดานการพัฒนาทองถิ่นนั้น และใหเปนไปตามตัวชี้วัดในการพัฒนาทองถิ่น สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดดำเนิน การจัดทำโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพั ฒ นาอาชีพใหกับ
ชุมชนในการยกระดับรายไดและลดรายจาย และกิจกรรมที่สอดรับกับพันธกิจดานการพัฒนาหองสมุดสีเขียว
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงสงเสริมใหประชาชนใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนทองถิ่นไปตอยอดใน
การพั ฒ นาอาชี พ ซึ่งเป น การอนุ รักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ตอยอดภูมิปญ ญาทองถิ่น พรอมสืบ สานศาสตร
พระราชาในการดำรงชีวิตอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
1) สำนักวิทยบริการฯ มีขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาและตอยอดอาชีพของประชาชนในชุนชน
2) เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนในชุมชน
3) เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีรายไดและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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5. กลุมเปาหมาย
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Zone ที่ 2 ไดแก อำเภอวังนอย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย
อำเภอบางบาล และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ครัวเรือน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) สำรวจปญหาความตองการและอาชีพของประชาชน เก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
2) สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน
3) ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
4) คืนขอมูลใหกับประชาชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 800,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมในโครงการฯ
2. จำนวนครัวเรือนที่ไดรับความรูความเขาใจวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
3. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ/
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปญญา อารมณและสังคม
เชิงเวลา
1. รอยละของงานดำเนินโครงการฯ แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม
ครัวเรือน
รอยละ

4
20
80

ครัวเรือน

20

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ประชาชนในชุมชนทีเ่ ขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นและมีคุณถภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปญญา
อารมณ และสังคม
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนในชุมชนไมสามารถเขารวมโครงการไดอยางทั่วถึงอยางแทจริง
ผลลัพธ (Outcome)
ประชาชนในชุมชนทีเ่ ขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มจากเดิมรอยละ 15 จำนวน 20 ครัวเรือน
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101140142

1. สำรวจและเก็บขอมูล
พื้นฐานครัวเรือนปญหา
และความตองการพัฒนา
อาชีพ
ระยะเวลาดำเนินการ
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
สถานที่ดำเนินการ
อำเภอวังนอย อำเภอ
บางปะอิน อำเภออุทัย
อำเภอบางบาล และ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

2. 2. สงเสริมและพัฒนา
อาชีพยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐานราก
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
สงเสริมอาชีพ

103101140242

ระยะเวลาดำเนินการ
(ม.ค.64-มี.ค.64)
สถานที่ดำเนินการ
อำเภอวังนอย อำเภอ
บางปะอิน อำเภออุทัย
อำเภอบางบาล และ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.
คาตอบแทนใชสอย 36,000
บาท
1) คาเชาเหมารถ (รวม 10
วันๆ ละ 2,000 บาท) =
20,000 บาท
2) คาใหขอมูล (50
ครัวเรือนๆ ละ 100 บาท) =
5,000 บาท
3) คาคียขอมูล 5,000 บาท
4) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 10
วันๆ ละ 120 บาท = 6,000
บาท
2. คาวัสดุ 14,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.
คาตอบแทนใชสอย 96,000
บาท
1) คาวิทยากร (ครั้งละ 1
คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 =
3,600 บาท)
จำนวน 10 ครั้ง = 36,000
บาท
2) คาอาหารกลางวัน (ครั้งละ
20 คนๆละ 100 บาท =
2,000 บาท) จำนวน 10 ครั้ง
= 20,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

409,000.00

0.00

409,000.00

0.00

0.00

3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(ครั้งละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท = 1,400 บาท)
จำนวน 10 ครั้ง = 14,000
บาท
4) คาเชาเหมารถ (รวม 10
วันๆ ละ 2,000 บาท) =
20,000 บาท
5) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 10
วันๆ ละ 120 บาท = 6000
บาท
2. คาวัสดุ (ถัวเฉลี่ย) จำนวน
10 ครั้ง = 313,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 409000
บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. 2.2 -2.3อบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูการ
ผลิตบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคา และอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ
(เม.ย.64-มิ.ย.64)

103101140342

สถานที่ดำเนินการ
อำเภอวังนอย อำเภอ
บางปะอิน อำเภออุทัย
อำเภอบางบาล และ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 2.2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูการผลิต
บรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคา
1) คาวิทยากร (ครั้งละ 1
คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 =
3,600 บาท) จำนวน 5 ครั้ง =
18,000 บาท
2) คาอาหารกลางวัน(ครั้งละ
20 คนๆ ละ 100 บาท=
2,000 บาท) จำนวน 5 ครั้ง
=10,000 บาท

จำนวนเงิน
246,000.00

3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(ครั้งละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท = 1,400 บาท)
จำนวน 5 ครั้ง =7,000 บาท
4) เชาเหมารถ (รวม 5 วันๆ
ละ 2,000 บาท) 10,000 บาท
5) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 5
วันๆ ละ 120 บาท = 3,000
บาท
2. คาวัสดุ (ถัวเฉลี่ย) จำนวน
5 ครั้ง = 100,000 บาท
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน
1) คาวิทยากร (ครั้งละ 1
คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600=
3,600 บาท) จำนวน 5 ครั้ง =
18,000 บาท
2) คาอาหารกลางวัน (ครั้งละ
20 คนๆ ละ 100 บาท=
2,000 บาท) จำนวน 5 ครั้ง
=10,000 บาท
3) คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (ครั้งละ 20 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท=1,400
บาท )
จำนวน 5 ครั้ง =7,000 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
246,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

4. 3.-4. ติดตามผลการ
ดำเนินกิจกรรม และคืน
ขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
(ก.ค.64-ส.ค.64)

103101140442

สถานที่ดำเนินการ
อำเภอวังนอย อำเภอ
บางปะอิน อำเภออุทัย
อำเภอบางบาล และ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

4) เชาเหมารถ (รวม 5 วันๆ
ละ 2,000 บาท) = 10,000
บาท
5) เบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 5 วันๆ
ละ 120 บาท = 3,000
2. คาวัสดุ (ถัวเฉลี่ย) จำนวน 5
ครั้ง = 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 246000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 3. ติดตามผล
การดำเนินกิจกรรม
1) คาเชาเหมารถ (8 วันๆ ละ
2,000 บาท) =16,000 บาท
2) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 8
วันๆ ละ 120 บาท = 4,800
บาท)
3) คาพัฒนาระบบจัดเก็บ
ฐานขอมูล = 20,000 บาท
2. คาวัสดุ จำนวน 14,200
บาท
4. คืนขอมูล
1) คาเชาเหมารถ (5 วันๆ
ละ 2,000 บาท) =10,000
บาท
2) คาอาหารกลางวัน (10
คนๆ ละ 100 บาท=1,000
บาท)จำนวน 5 ครั้ง =5,000
บาท
3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35
บาท=350 บาท) จำนวน 5
ครั้ง
= 1,750 บาท
4) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 5
วันๆ ละ 120 บาท = 3,000
บาท
2 คาวัสดุ จำนวน 20,250
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 95000
บาท

95,000.00

รวม 800,000.00

572

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

0.00

95,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สำรวจและเก็บขอมูลพื้นฐานครัวเรือน
ปญหาและความตองการพัฒนาอาชีพ

2. 2. สงเสริมและพัฒนาอาชีพยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 2.1
อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมอาชีพ

3. 2.2 -2.3อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู
การผลิตบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนงบประมาณ

4. 3.-4. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
และคืนขอมูล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำรวจ
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 10

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมอาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ใหความรู
บรรจุภัณฑ และบัญชรครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามผล
การดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

10.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

10.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

2.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

2.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

2.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

2.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
เกิดเหตุสภาวะการณที่ไมสามารถควบคุมไดเปนเหตุใหการ
ดำเนินงานไมตอเนื่อง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางนภารัตน จำเนียร
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แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ตองมีแผนการสำรองเพือ่ เปนทางเลือกรองรับ
การดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด
รหัสโครงการ 6415000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.4 การจัดทำฐานขอมูลของพื้นที่บริการ
เปาหมายที่ : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาพื้นที่
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64103 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการจัดทำฐานขอมูลของพื้นที่บริการ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ X ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนอมนำแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวที่
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิ ตที่รองรับการพัฒ นาของประเทศและ
มุงมั่นชวยเหลือชุมชนทองถิ่นใหไดใชบัณฑิตอยางมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พรอมของการพั ฒ นาระบบข อมู ล เครื อข ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏ แก คณาจารย เจาหน าที่ นั กศึกษา และ
ส งเสริ ม กระบวนการเรี ย นรู จั ด การความรู ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ และประสานความรว มมื อ กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในพื้นที่รับผิดชอบ อันนำไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุ ณ ภาพในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดมอบหมายใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลรับผิดชอบโครงการหลัก
จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเปนปที่ 2 เปน
โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด และเก็บ
ข อ มู ล ลงระบบเรี ย บร อ ยแล ว จำนวน 88 ตำบล ในป นี้ ส ำนั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศจะ
ดำเนินการเก็บขอมูลเพิ่มเติม จำนวน 88 ตำบล เพื่อในปที่3 มหาวิทยาลัยฯจะมีระบบและเปนศูนยกลางใน
การจัด เก็บ ข อมูล ของตำบล อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด อ างทอง โดยมี ความรวมมื อ
กั บ หน ว บงานภายใน ได แก คณะวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะครุศ าสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ และสถาบั นวิจัยและพัฒ นา โดยอาจารย นั กศึกษา และเจาหนาที่ ในการลงพื้น ที่จัดเก็บ
ขอมูลโดยใหแบบสอบถาม/แบบสำรวจ/และการสังเกต ตำบลในจังหวัด รวมทั้งมีความรวมมือกับหนวยงาน
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ภายนอก ยกตัวอยางเชน จังหวัด อำเภอ องคการบริหารหารสวนตำบล เทศบาล และสวนราชการที่เกี่ยวของ
ใหการใหขอมูลพรอมนำขอมูลตาง ๆ มาใชในการประมวลผลตอไป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมของการพัฒนาระบบขอมูลเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู จัดการความรู ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในพื้นที่ความรับผิดชอบ อันนำไปสูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
5. กลุมเปาหมาย
1) อาจารยประจำตำบล จำนวน 85 คน
2) พื้นที่ตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง จำนวน 85 ตำบล
3) หนวยงานภาครัฐ
6. วิธีการดำเนินงาน
1) กำหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาระบบฐานขอมูลตำบล
2) ประชุม/วางแผน การดำเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและประเด็นขอมูลที่จะ
ดำเนินงานรวบรวม
3) ประชุมรวมกับอาจารยในการบูรณาการเรียนการรายวิชารวมกับนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,897,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนตำบลที่ไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลไมนอยกวารอยละ 30 ของจำนวนตำบลที่มีในแตละ
จังหวัด ในปที่ 2
2. ระบบขอมูลตำบลที่สามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นได ไมนอยกวารอยละ 15 ของ
จำนวนตำบลที่ไดเขาไปพัฒนา ตัวชี้วัด สงป.
3. จำนวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม ของจำนวนอาจารยประจำที่มี
4. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 10 ของจำนวนนักศึกษาที่มี
5. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนรายวิชาที่เปด
สอน
6. อาจารยและนักศึกษามีทักษะการทำงานกับชุมชนทองถิน่ เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 50 ของจำนวน
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

30

รอยละ

15

รอยละ
รอยละ
รอยละ

20
10
20

รอยละ

50

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ขอมูลตำบลในจังหวัด ที่มีไมนอยกวา
2. มีระบบขอมูลตำบลที่สามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นได ไมนอยกวารอยละ 15 ของ
จำนวนตำบลที่ไดเขาไปพัฒนา ตัวชี้วัด สงป.
3. เกิดฐานขอมูลตำบลที่หนวยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและนำไปใชในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จในเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ไมนอยกวารอยละ
ไมนอยกวารอยละ

30
15

ฐานขอมูล

1

รายการ

6

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
จำนวนตำบลที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผลกระทบ (Impact)
ระบบขอมูลตำบลสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น
ผลลัพธ (Outcome)
-มหาวิทยาลัย มีระบบฐานขอมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 30
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103103010142

1. คาใชจายในการ
บริหารจัดการโครงการ
จัดทำฐานขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103103010242

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดเก็บขอมูลและคีย
ขอมูล จำนวน 85 ตำบล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน
ใชสอย วัสดุ
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 95000
บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : ตอบแทน
เก็บขอมูลและบันทึกขอมูล
จำนวน 85 ตำบล ๆ ละ
20000 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1700000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

95,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
25,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
25,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
15,000.00

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103103010342

3. คาจางเหมาวิเคราะห
ขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103103010442

4. คาจางเหมาพิมพ
ขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103103010542

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คาจางเหมาทำรูปเลม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103103010642

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาจางทำเลมสรุปผล
การดำเนินโครงการ/
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด :
รายละเอียด :
- คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12,000 บาท
- คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล
จังหวัดอางทอง 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000
บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมา
พิมพขอมูล 2 จังหวัด ๆ ละ
3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000
บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมา
ทำรูปเลม จำนวน 100 เลม
ๆ ละ 750 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75000
บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำ
เลมสรุปผล จำนวน 5 เลม ๆ
ละ 200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000
บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 1,897,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาใชจายในการบริหารจัดการ
โครงการจัดทำฐานขอมูล

2. จัดเก็บขอมูลและคียขอมูล จำนวน 85
ตำบล

3. คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล

4. คาจางเหมาพิมพขอมูล

5. คาจางเหมาทำรูปเลม

6. คาจางทำเลมสรุปผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาใชจายใน
การบริหารจัดการโครงการจัดทำ
ฐานขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็จำนวน
ตำบลที่ไดดำเนินการพัฒนาระบบ
ขอมูลตำบล ของจำนวนตำบลที่มี
ในแตละจังหวัด ในปที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิด
ฐานขอมูลตำบลที่หนวยงาน
ภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและ
นำไปใชในการตัดสินใจเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาจางเหมา
วิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดขอมูล
ตำบลในจังหวัด ในปที่ 2 เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พิมพขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูล
ถูกตองและครบถวน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ
จัดทำรูปเลม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเลม ใส
รายละเอียดถูกตองครบถวน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาจางทำเลม
สรุปผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเลมใส
รายละเอียดครบถวน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

0.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ

0.00

30.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

30.00

0.00

งาน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
100.00

0.00
0.00

เลม

0.00

0.00

100.00

0.00

เลม

0.00

0.00

100.00

0.00

งาน

0.00

0.00

0.00

1.00

งาน

0.00

0.00

0.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน)
รหัสโครงการ 6415000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปนศูนยกลาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการ
องคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงจำเปนตองจัดหา รวบรวม พัฒนา สงเสริม สนับสนุน
และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรูที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 และอำนวยความสะดวกไดอยาง
ตอเนื่อง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดหาร และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหผูใชบริการมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดหาหนังสือตำราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เปนรูปเลม และแบบอิเล็กทรอนิกส
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย

581

9. งบประมาณโครงการ 2,500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

6

รอยละ

85

กิจกรรม

6

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
ผลกระทบ (Impact)
ผูรบั บริการมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศ
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110010242

103110010142

1. 1.คาบำรุงรักษาลิฟตโดยสาร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คาบำรุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : บำรุงรักษา
ลิฟตโดยสาร จำนวน 1 งาน
เขาดำเนินการ
จำนวน 2 งวด
งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563
- เดือนมีนาคม 2564
งวดที่ 2 เดือนเมษายน
- กันยายน 2562
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
29,960 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
250,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

29,960.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
14,980.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
14,980.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110010342

3. คาบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book)
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110010442

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คาบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book)
ภาษาไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110010642

103110010542

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หนังสือตำราวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
จำนวน 60 รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
353,000 บาท

353,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
88,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Ebook) ภาษาไทย จำนวน
200 รายการ รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น
600,000บาท

600,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : หนังสือตำรา
วิชาการ
จำนวน 1200 เลม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
900,000 บาท

900,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

150,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ จำนวน
37 รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
367,040 บาท

367,040.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

67,040.00

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 2,500,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
90,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
90,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
85,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1.คาบำรุงรักษาลิฟตโดยสาร

2. คาบำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ

3. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Ebook) ภาษาอังกฤษ

4. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Ebook) ภาษาไทย

5. หนังสือตำราวิชาการ

6. วัสดุ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ลิฟตโดยสารเปนไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลิฟตโดยสาร
มีสภาพพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : บำรุงรักษา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติเปนไป
ตามเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หนังสือตำราวิชาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุ
เพียงพอตอการใชงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

งวด

0

1

0

1

งวด

0

1

0

1

งาน

0

1

0

0

งาน

0

1

0

0

รายการ

15

15

15

15

รอยละ

85

85

85

85

รายการ

50

50

50

50

รอยละ

85

85

85

85

รายการ

400

400

300

100

รอยละ

85

85

85

85

รายการ

10

10

10

7

รอยละ

85

85

85

85

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสโครงการ 6415000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปนศูนยกลาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการ
องคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงจำเปนตองจัดหาและใหบริการโครงสรางพื้นฐาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการสอนและการบริหารจัดการ และพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป น ไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่น คงปลอดภัยดานสนสนเทศของ
หนวยงานรัฐ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อสนับสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในที่เขามาใชบริการ
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6. วิธีการดำเนินงาน
1) ดำเนินการจัดหาซอฟตแวรที่ถูกตองตามกฎหมาย
2) ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตาง ๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา
3) จัดหาวัสดุเพื่อสนับสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อใหเพียงพอกับการใชงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,900,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

13

รอยละ

85

กิจกรรม

13

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output
การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
ผลกระทบ (Impact)
การทำงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด
ประสิทธิาภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110020142

1. คาบำรุงรักษาเครื่อง
สำรองไฟ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103110020242

2. คาบำรุงรักษาเครื่อง
กำเนิดไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103110020342

3. คาบำรุงรักษาระบบ
ดับเพลิงหอง Server
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110020442

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คาบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ
(UPS) จำนวน 1 งาน
จะเขาดำเนินการบำรุงรักษา
จำนวน 2 งวด
งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563
- เดือนมีนาคม 2564
งวดที่ 2 เดือนเมษายน
- เดือนกันยายน 2564
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99,510
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา
จำนวน 1 งาน
เขาดำเนินการ จำนวน 4 งวด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.63)
ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.64)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.64)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,684
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาระบบดับเพลิง เขา
ดำเนินการ จำนวน 1 งาน
งวดที่ 1(ต.ค. 63- ม.ค.64)
งวดที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.64)
งวดที่ 3 ( มิ.ย. ก.ย.64)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,816.50
บาท

99,510.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

22,684.00

5,671.00

5,671.00

5,671.00

5,671.00

43,816.50

0.00

14,605.50

14,605.50

14,605.50

ใชสอย
รายละเอียด : บำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น จำนวน
1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
128,400 บาท

128,400.00

0.00

128,400.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
49,755.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
49,755.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110020542

5. บำรุงรักษาระบบ
บริหารการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110020642

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาลิขสิทธิ์โปรแกรม
Microsoft campus
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110020742

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทส
7. บำรุงรักษาระบบ
เครือขายไรสาย (WiFI)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110020842

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. บำรุงรักษาครุภัณฑ
ระบบเครือขาย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110020942

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. คาลิขสิทธิ์ Anti -Virus
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : บำรุงรักษา
ระบบบริหารการศึกษา
จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
235,400 บาท

235,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาลิขสิทธิ์
โปรแกรม MIcorsoft
campus จำนวน 1 สิทธิ์
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 642,000
บาท

642,000.00

642,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาระบบเครือขายไร
สาย (WIFI) จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 182,970
บาท

182,970.00

182,970.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาครุภัณฑระบบ
เครือขาย (Core Switch)
จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 288,900
บาท

288,900.00

288,900.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาลิขสิทธิ์
Anti-Virus จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
99,000 บาท

99,000.00

0.00

99,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
235,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110021042

10. คาบริการ Cloud
Service
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110021142

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. คาบำรุงรักษา
domain name
aru.ac.th 1 ชื่อ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110021242

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. คาซอมบำรุงครุภัณฑ
และอาคารสถานที่
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

103110021342

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. วัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาบริการ
Cloud Service จำนวน 1
งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 73,115
บาท

73,115.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษา domain name
aru.ac.th
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 856 บาท

856.00

0.00

856.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาซอมบำรุง
ครุภัณฑและอาคารสถานที่
จำนวน 20 รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400,000
บาท

400,000.00

100,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ จำนวน
40 รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 683348.50
บาท

683,348.50

233,348.50

250,000.00

100,000.00

100,000.00

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 2,900,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
73,115.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ

2. คาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา

3. คาบำรุงรักษาระบบดับเพลิงหอง
Server

4. คาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

5. บำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา

6. คาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft
campus

7. บำรุงรักษาระบบเครือขายไรสาย
(WiFI)

8. บำรุงรักษาครุภัณฑระบบเครือขาย

9. คาลิขสิทธิ์ Anti -Virus

10. คาบริการ Cloud Service

11. คาบำรุงรักษา domain name

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
เครื่องสำรองไฟเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสำรอง
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
เครื่องกำเนิดไฟฟา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องกำเนิด
ไฟฟาทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ระบบดับเพลิงหอง Server
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
ดับเพลิงทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อให
เครื่องปรับอากาศทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ระบบบริหารการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชับริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาลิขสิทธิ์
โปรแกรม Microsoft campus
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ระบบเครือขายไรสาย (WiFi)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ครุภัณฑระบบเครือขาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลิขสิทธิ์
Anti-Virus
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาบริการ
Cloud Service
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

งวด

0.00

1.00

0.00

1.00

งวด

0.00

1.00

0.00

1.00

งวด

1.00

1.00

1.00

1.00

งวด

1.00

1.00

1.00

1.00

งวด

0.00

1.00

1.00

1.00

งวด

0.00

1.00

1.00

1.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

สิทธิ์

1.00

0.00

0.00

0.00

85

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

งาน

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ชื่อ

0.00

1.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
aru.ac.th 1 ชื่อ

12. คาซอมบำรุงครุภัณฑและอาคาร
สถานที่

13. วัสดุ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
domain name ตามระยะเวลาที่
กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ครุภัณฑและอาคารสถานที่พรอม
ใหบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุให
เปนไปตามที่กำหนด
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

รายการ

5.00

7.00

7.00

7.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รายการ

0.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนระบบการปองกันอัคคีภัย ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6417000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)

593

ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหนาที่ และพันธกิจ
ในการทำนุบำรุง สงเสริม สนับสนุน และสรางสรรคเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งยังมีบทบาทหนาที่ในฐานะศูนยทองเที่ยวและศูนยขอมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
การดำเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อสรางองคความรูที่ตอบสนองความตองการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญ
ชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น
4. วัตถุประสงค
1. การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การใหบริการทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แกบุคลากรทาง
การศึกษา และประชาชนทั่วไป
5. กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวและบุคลากรในหนวยงาน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระบบ

1

ระบบ

1

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา 1 ระบบ
ผลกระทบ (Impact)
คาดวาจะมีรระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา
ผลลัพธ (Outcome)
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา 1 ระบบ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104070131

1. กิจกรรมจัดซื้อระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมดานลาง
สถาบันอยุธยาศึกษา
จำนวน 1 ระบบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ระบบแจง
เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน
อยุธยาศึกษา 1 ระบบ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000
บาท

250,000.00

รายการครุภัณฑ
1. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา
ราคา 250000 จำนวน 1
รายการ รวมเปนเงิน
250,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
250,000.00 บาท

รวม 250,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
250,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมจัดซื้อระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1
ระบบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบแจง
เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน
อยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีระบบแจง
เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน
อยุธยาศึกษา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน รหัสโครงการ 6417000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 13 ดานการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมปิ ญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชมุ ชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่
1 การพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนอมนำหลักการทรงงานแนวคิด
ทฤษฎีใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระรา
โชบายสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร เป น หลั กในการปฏิ บั ติงานจากการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่รับผิดชอบ 2
จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง ซึ่งแตละชุมชนมีผลิตภัณฑ หรือสินคา ที่
ตองการจะพัฒนา และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญใน
การพัฒ นาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพ และรายไดใหสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือนได นอกจากนั้นยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสินคาเพื่อนำไปสูมาตรฐานใหมี
คุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณของชุมชน โดยการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพตรง
ตอความตองการของตลาดและสามารถขยายสินคาใหเกิดการสรางรายไดอยางยั่งยืน
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคาของชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
และสรางเอกลักษณที่เปนอัตลักษณของชุมชน
2) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนาจากสถาบันอยุธยาศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับความตองการของตลาด
3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ
5. กลุมเปาหมาย
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 227,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ (พัฒนาผลิตภัณฑใหม 1 และยกระดับ
ผลิตภัณฑเดิม 1)
เชิงคุณภาพ
1. รายไดของผูประกอบการ/กลุมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดตนทุนการผลิตได
2. ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
3. ผลิตภัณฑไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่สูงขึ้น (ผลิตภัณฑเดิม)
เชิงเวลา
1. รอยละความสำเร็จแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ

2

รอยละ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ

5
1
1

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) ผูประกอบการ ไดรับความรูในดานการพัฒนาสินคา ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น
2) ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคาของชุมชน ไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1) ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนา ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับความตองการของตลาด
2) ผลิตภัณฑชุมชน มีความสอดคลองกับความตองการของตลาด และเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
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ผลลัพธ (Outcome)
1) ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนาจนกลายเปนเอกลักษณของชุมชน
2) ชุมชนมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101190142

1. กิจกรรมจัดประชุมกำหนด
เกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อ
นำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม จ.
อยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

2. กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ
เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

103101190242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน
การกำหนดเกณฑการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ จำนวน 3
คนๆ ละ 3,000 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ในการจัดประชุมกำหนด
เกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑ
จำนวน 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 350
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,350
บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน
การตัดสินการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ จำนวน 3 คนๆ ละ
3,000 บาท เปนเงิน 9,000
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ในการคัดเลือก จำนวน 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวันในการ
คัดเลือกผูประกอบการ
จำนวน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

9,350.00

9,350.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

14,100.00

14,100.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

600

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ
พรอมตราสินคา (ผลิตภัณฑใหม
จ.อยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

103101190442

103101190342

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

4. กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ
(ผลิตภัณฑใหม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 1
วันๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
- คาวิทยากร 2 คน จำนวน 1
วันๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 7,200 บาท
- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 1
วันๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 15
คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 3,150
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
15 คนๆละ 3 วันๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน
4,500 บาท
- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 3
วันๆ ละ 2,500 เปนเงิน
7,500 บาท
- คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,550
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาจางจัดทำบรรจุภัณฑ
50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

49,550.00

0.00

49,550.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

601

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101190542

5. กิจกรรมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการตลาด
(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103101190742

103101190642

6. กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ
(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

7. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑใหม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 3
ช.ม.ๆ ละ 1,200 เปนเงิน
3,600 บาท
- คาเชารถตู 2 คันๆ ละ 1
วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
-คาอาหารวาง จำนวน 15
คนๆ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 1,050 บาท
-คาอาหารกลางวัน 15 คน
จำนวน 1มื้อ ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,150
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาจัดทำแผนพับแนะนำ
ผลิตภัณฑ จำนวน 1,000
ชุดๆ ละ 10 บาท
เปนเงิน 10,000 บาท
- คาจางจัดทำวีดิทัศนแนะนำ
ผลิตภัณฑ จำนวน 1 งาน
เปนเงิน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

11,150.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
11,150.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

602

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101190842

8. กิจกรรม อบรมเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑสูมาตรฐานทาง
การตลาด และพัฒนาชองทาง
การคาออนไลน (ผลิตภัณฑเดิม
จ.อางทอง ในปงบประมาณ
2563)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103101191042

103101190942

9. กิจกรรมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการตลาด
(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน
ปงบประมาณ 2563)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

10. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑ(ผลิตภัณฑเดิม จ.
อางทอง ในปงบประมาณ 2563)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

22,500.00

0.00

22,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

11,150.00

0.00

11,150.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาวิทยากร 2 คน คนละ 6
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปน
เงิน 7,200 บาท (2 วัน)
-คาอาหารวาง จำนวน 15
คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน
15 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 100
บาท เปนเงิน 3,000 บาท
-คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 3
วันๆ ละ 2,500 เปนเงิน
7,500 บาท
- คาวัสดุ 2,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22500
บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 3
ช.ม.ๆ ละ 1,200 เปนเงิน
3,600 บาท
- คาเชารถตู 2 คันๆ ละ 1
วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน
5,000 บาท
-คาอาหารวาง จำนวน 15
คนๆ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 1,050 บาท
-คาอาหารกลางวัน 15 คน
จำนวน 1มื้อ ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11150
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

รวม 227,800.00
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ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมจัดประชุมกำหนดเกณฑการ
คัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อนำมาพัฒนา
(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
ยกระดับ

2. กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อนำมา
พัฒนา (ผลิตภัณฑใหม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑพื้นฐาน และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ พรอมตราสินคา
(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)

4. กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ (ผลิตภัณฑ
ใหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

5. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
การตลาด (ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)

6. กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑ
ใหม จ.อยุธยา)

7. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑใหม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

8. กิจกรรม อบรมเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑสูมาตรฐานทางการตลาด และ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน
ปงบประมาณ 2563)

9. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่
สูงขึ้น (ผลิตภัณฑเดิม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
การตลาด (ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน
ปงบประมาณ 2563)

10. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑ(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน
ปงบประมาณ 2563)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ยกระดับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่
สูงขึ้น (ผลิตภัณฑเดิม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
ยกระดับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่
สูงขึ้น (ผลิตภัณฑเดิม)

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หนวยงานรอง สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6409000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ดวยสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา ไดใชจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท ทั้งวันธรรมดาและวันเสาร - อาทิตย และยังใชเปนสถานที่สงเสริมการเรียนรูลักษณะตาง ๆ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยใชงานมาเปนระยะเวลานาน ตั้งแต พ.ศ. 2543 มาจนถึงปจจุบัน การซอมแซม การ
ปรับปรุงและบำรุงรักษา จึงเปนเรื่องจำเปนอยางยิ่งที่ตองดำเนินการเมื่อตรวจพบวาหองเรียนและระบบเครื่อง
เสียงชำรุด
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัย อยูในสถานที่ใชการไดและไมกอใหเกิด
อันตรายตอผูใชงาน
2) เพื่อใหสภาพหองเรียนและอาคารสถานที่ไดรับการดูแลพรอมใชงานอยูเสมอ
3) เพื่อใหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเอื้อตอการเรียนรูและจัดการเรียนการสอน
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับปริญญาโท
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑและปรับปรุงหองเรียน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 279,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาที่เขาใชบริการหองเรียน
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของโครงการที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงเวลา
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขาใชบริการหองเรียน
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

50

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
หองเรียน และเครื่องเสียงประจำหองเรียนพรอมใชงานไดเสมอ
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีหองเรียนใชอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104010131

1. จัดหาครุภัณฑ
การศึกษา รายการเครื่อง
เสียงหองเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

102104010232

สถานที่ดำเนินการ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

2. ปรับปรุงหอง 3015
และ 3017 อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : 1. เครื่องเสียง
หองเรียน จำนวน 2 เครื่อง
เปนเงิน 152,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 152,000
บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องเสียงหองเรียน ราคา
76000 จำนวน 2 เครื่อง รวม
เปนเงิน 152,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
152,000.00 บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ปรับปรุงหอง
3015และ 3017 อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 127,000
บาท

152,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
152,000.00

127,000.00

127,000.00

รวม

279,000
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

0.00

0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดหาครุภัณฑการศึกษา รายการ
เครื่องเสียงหองเรียน

2. ปรับปรุงหอง 3015และ 3017 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขาใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขาใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูใชบริการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

2000.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

2000.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผู้ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ อมรมเชิงปฏิบัติการความรูดานทรัพยสินทางปญญา ดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ รหัสโครงการ 6416000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเปน
มืออาชีพ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ X ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนใหคณาจารยสรางสรรคงานวิจัย เพื่อกอใหเกิด องคความรู
ใหม และนําความรูที่ไดไปใชสรางประโยชน รวมถึงสามารถนำ ผลงานวิจัยไปสรางมูลคาในดานเชิงพาณิชยได
ทางสถาบัน วิจั ยและพั ฒ นา จึงเล็ งเห็ น ถึงความสํ าคั ญ ของการจดทรัพยสิน ทางป ญ ญาของผลงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นมาใหม ซึ่งเปนการรักษาสิทธิประโยชนดาน ทรัพยสินทางปญญาที่นักวิจัยพึงจะไดรับ
จากการทํางานวิจัย ดังนั้นโครงการอบรมการจดทรัพยสินทางปญญา จึงมีประโยชนอยางมากสําหรับนักวิจัย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูดานทรัพยสินทางปญญา
2) เพื่อใหผูเขาอบรมไดดำเนินการจด สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
5. กลุมเปาหมาย
1) จำนวน คณาจารย จำนวน 40 คน (อาจารยที่เคยมีผลงาน/อาจารยที่ไมเคยมีผลงาน)
2) เจาหนาที่ประจำกลุม จำนวน 10 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดอบรมความรูทรัพยสินทางปญญา ดานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
2) จัดกลุมฝกปฏิบัติการเขียนขอจดทรัพยสินทางปญญา
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

40

รอยละ

80

รอยละ

100

รอยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาจารยที่เขารับการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. มีความรูความเขาใจในการยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีความรูความเขาใจในเรื่องของการจดทรัพยสินทางปญญา
ผลกระทบ (Impact)
มีการยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยและเจาของผลงานมีการจดผลงานทรัพยสินทางปญญาและสามารถนำไปใชในเชิง
พานิชย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103111020142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. อมรมความรูดาน
ทรัพยสินทางปญญา ดาน
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2563 ถึง
วันที่ 30/09/2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
รายละเอียด :
1.คาตอบแทน 10,800
2.คาใชสอย 12,400
3.คาวัสดุ 6,800
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท

30,000.00

รวม

30,000.00

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อมรมความรูดานทรัพยสินทางปญญา
ดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ระยะเวลาดำเนินการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
อาจารยที่เขารับการอบรม

คน

40.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความรู
ความเขาใจในการยื่นขอจด
ทรัพยสินทางปญญา

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนทองถิ่น ดานการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รหัสโครงการ 6416000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด
การศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)

614

ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ : พัฒนาทองถิ่น (20 โรงเรียน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ในชวงศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วสงผลใหในปจจุบัน
บริษัทผูพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ไดพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลาย
รูป แบบมี ภ าพประกอบทั้ งภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อนไหว และยังสามารถบั น ทึกเสีย งประกอบใหเกิดความ
นาสนใจไดตามรสนิยมของแตละคนไดอยางหลากหลาย และในอนาคตความรูตาง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว องคความรูและตำราทั้งหลายที่พิมพบนกระดานจะลาสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเปนหนังสือเกาที่
จะตองถูกกำจัดทิ้ง จากแนวโนมดังกลาว ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใชกระดาษเปนวัตถุดิบในการ
พิมพจะมีตนทุนที่สูงและไมคุมคากับการจัดพิมพ ปรากฏการณดังกลาวนี้เริ่มปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้นในปจจุบัน
และโลกอนาคต สื่อเทคโนโลยีจะเปนสื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรูไดในทุกที่ทุกเวลา เพียงแคมี
โทรศัพทมือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรูไดในทุกที่ทุกเวลาตามความตองการการจัดการศึกษาใน
ปจจุบนั ครูคือผูเอื้ออำนวยใหเกิดการเรียนรูและเปนผูทำงานรวมกับนักเรียน ในการแสวงหาและปอนขอมูลที่
ถูกตองใหกับ นั กเรีย น สื่อการเรีย นรูห รือนวัตกรรมต าง ๆ ที่ ครูน ำมาใช จัดกิจ กรรมการเรียนรูห ากมี ความ
หลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะชวยสงเสริมให การจัดการเรียนรู
เปนไปอยาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิดชวนติดตาม เขาใจงายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะชวยกระตุนใหผูเรียน
รูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒ นา
ความรูความสามารถ ในการผลิตสื่อนว
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4. วัตถุประสงค
เพื่ อพั ฒ นาความรูความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท องถิ่น ในการคิดค น
สรางสรรค และนำความรูที่ไดไปใชในการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษาไดอยางหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษาใหกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิ่น
2) นำอาจารยครุศาสตร หรืออาจารยคณะอื่นๆ ที่มีองคความรูในการจัดการศึกษา ไปเปนพี่เลี้ยงและ
ที่ปรึกษาทางวิชาการใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิ่น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิ่น ที่เขารวมโครงการ
2. จำนวนสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิ่น ไดรับความรูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษา
2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิน่ ไดนำสื่อการเรียนการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน
หรือ โรงเรียนในทองถิ่นมีการนำสื่อการเรียน/นวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนรู และใชประโยชนในการจัดการ การศึกษา
3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ชิ้นงาน

40
2

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนทองถิ่น ไดรับความรูในดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หรือนวัตกรรมทางการศึกษา
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ผลกระทบ (Impact)
ชุมชนพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลลัพธ (Outcome)
ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103105110242

103105110142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของชุมชนทองถิ่น ดาน
การพัฒนาศักยภาพ
ครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพ
(จ.พระนครศรีอยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของชุมชนทองถิ่น ดาน
การพัฒนาศักยภาพ
ครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพ
(จ.อางทอง)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14,400 บาท
คาใชสอย
17,600 บาท
คาวัสดุ
18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
50,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14,400 บาท
คาใชสอย
17,600 บาท
คาวัสดุ
18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
50,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

50,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
จ.อางทอง

รวม 100,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

50,000.00

0.00

0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของชุมชนทองถิ่น
ดานการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมี
ประสิทธิภาพ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของชุมชนทองถิ่น
ดานการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
ใหมปี ระสิทธิภาพ (จ.
พระนครศรีอยุธยา)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูจากการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของชุมชนทองถิ่น
ดานการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
ใหมีประสิทธิภาพ (จ.
พระนครศรีอยุธยา)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของชุมชนทองถิ่น
ดานการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
ใหมีประสิทธิภาพ (จ.อางทอง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูจากการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของชุมชนทองถิ่น
ดานการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
ใหมีประสิทธิภาพ (จ.อางทอง)

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของชุมชนทองถิ่น
ดานการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมี
ประสิทธิภาพ (จ.อางทอง)

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจักสาน จำนวน
4 ผลิตภัณฑ 4 พื้นที่เปาหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง ) รหัสโครงการ 6416000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
พื้นที่ชุมชนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เปนที่พื้นที่เปาหมาย ในการดำเนินงาน
ดานการพั ฒ นาท องถิ่น ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จากการลงพื้ นที่ในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ผานมา พบวา ชุมชนที่อยูในพื้นที่เปาหมายและบางครั้งมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เขา
มาหารือถึงประเด็นปญหาของทางกลุมที่เกิดขึ้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑประเภทเครื่องจักสาน คือ
1) กลุมชุมชนชางสาน ต.ทาชาง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง (ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา)
2) กลุม ชุมชนสานรักษคลองจิก ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา (ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา)
3) กลุมชุมชนเพชรผักตบชวาหันสัง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องจักสาน
2) เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง
3) เพื่อใหความรูแกชุมชนที่เปนประโยชนตอการนำผลิตภัณฑจักสานมุงสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนที่มี
คุณภาพ
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5. กลุมเปาหมาย
กลุมอาชีพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ / ฝกปฏิบัติการ /การประชุม /สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนที่ไดรับการยกระดับคุณภาพ
2. จำนวนประชาชนในพื้นที่เปาหมายเขารวมโครงการ
3. จำนวนประชาชนในพื้นที่เขารวมกิจกรรม
4. จำนวนกิจกรรมที่แลวเสร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนไดรับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพดีขึ้นอยางนอย
2. ประชาชนในชุมชน เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดานองคความรูใ นการพัฒนาผลิตภัณฑ
3. การนำความรูไปใชประโยชน
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. โครงการที่แลวเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
เชิงคาใชจาย
1. ความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ
คน
คน
กิจกรรม

4
400
20
6

ระดับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

1
85
85
85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
กลุมอาชีพในชุมชนไดรับความรูและพัฒนาทักษะอาชีพ
ผลกระทบ (Impact)
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานของกลุมอาชีพในชุมชนไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ผลลัพธ (Outcome)
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานของกลุมอาชีพในชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพใหมีมาตราฐาน
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103101150442

103101150342

103101150242

103101150142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของ
กลุมอาชีพในชุมชน
ทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
2. การอบรมแนวทางการ
สงเสริมและพัฒนาตลาด
ของสินคาผลิตภัณฑของ
กลุมอาชีพในชุมชน
ทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มศักยภาพสินคาสู
ตลาดสากล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ
สินคาของชุมชนเพื่อให
สอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
72,000 บาท
- คาใชสอย
70,800 บาท
- คาวัสดุ
57,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
(ถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
72,000 บาท
- คาใชสอย
70,800 บาท
- คาวัสดุ
57,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
(ถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
72,000 บาท
- คาใชสอย
70,800 บาท
- คาวัสดุ
57,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
(ถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
72,000 บาท
- คาใชสอย
70,800 บาท
- คาวัสดุ
57,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
(ถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
50,000.00

103101150642

103101150542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. การพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภัณฑใหเปนอัต
ลักษณเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาของกลุมอาชีพใน
ชุมชนทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
6. การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ
ในชุมชนทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
72,000 บาท
- คาใชสอย
70,800 บาท
- คาวัสดุ
57,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
(ถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
48,000 บาท
- คาใชสอย
37,200 บาท
- คาวัสดุ
14,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
100,000 บาท
(ถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

100,000.00

25,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
50,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

รวม 1,100,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาของกลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น

2. การอบรมแนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาตลาดของสินคาผลิตภัณฑของ
กลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น

3. การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มศักยภาพ
สินคาสูตลาดสากล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของ
กลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมอาชีพ
ในชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา
ตลาดของสินคาผลิตภัณฑของ
กลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมอาชีพ
ในชุมชนทองถิ่นไดรับความรู แนว
ทางการสงเสริมและพัฒนาตลาด
ของสินคาผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มศักยภาพสินคา
สูตลาดสากล

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

ชึ้น

1.00

1.00

1.00

1.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00
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กิจกรรมยอย

4. การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาของชุมชน
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค

5. การพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑให
เปนอัตลักษณเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของ
กลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น

6. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของ
กลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มศักยภาพสินคาสูตลาด
สากลไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาชุมชนเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ
สินคาชุมชนเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคไปใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
และสงเสริมผลิตภัณฑใหเปนอัต
ลักษณเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของ
กลุมอาชีพในชุมชนทองถิน่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภัณฑใหเปนอัตลักษณเพื่อ
เพิ่มมูลคาสินคาของกลุมอาชีพใน
ชุมชนทองถิ่นไปใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ
ในชุมชนทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในชุมชน
ทองถิ่นไปใช

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามจัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน รหัสโครงการ 6416000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 7 ดานสาธารณสุข
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี น โยบายด า นสาธารณสุ ข ในการพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจำหมู บ าน (อสม.) ให เป น หมอประจำบ าน พรอมทั้ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพระบบการบริการ
สาธารณสุขในชุมชน สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองได และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการ
พึ่งพาโรงพยาบาลได สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เห็นความสำคัญในการ
สงเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.)
2) เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) เปนสื่อในการนำความรูดานสุขภาพไปสู
ประชาชนในชุมชน
3) เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบา น (อสม.) เปนกลไกขับเคลื่อนงานสาธารณสุข เพื่อลด
โรคและปญหาสุขภาพพรอมสงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองดานสุขภาพได
5. กลุมเปาหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จ.พระนครศรีอยุธยาและหรือจังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุม/สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
2. จำนวนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
เชิงคุณภาพ
1. รอยละการนำความรูจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
ชุมชนไปใช
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามเวลากำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายของการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
กิจกรรม

200
2

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนพึ่งตนเองได และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล
ผลลัพธ (Outcome)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) สามารถขับเคลื่อนงานสาธารณสุขและนำความรูดาน
สุขภาพไปสูประชาชนในชุมชน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103101160142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ การพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14,400 บาท
คาใชสอย
30,000 บาท
คาวัสดุ
5,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
50,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

จำนวนเงิน
50,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103101160242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14,400 บาท
คาใชสอย
30,000 บาท
คาวัสดุ
5,600 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น
50,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

50,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รวม 100,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ครั้งที่ 1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข ครั้งที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขไปใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขไปใช

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ครั้งที่ 2

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกร รหัสโครงการ 6416000010
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 3 ดานการเกษตร
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดอางทอง เปนพื้นที่เปาหมายในการดำเนินงานดานการพัฒนา
ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ทั้งสองแหงขางตนทางมหาวิทยาลัยไดลงพื้นที่
เพื่อใหการบริการทางวิชาการมาอยางตอเนื่อง โดยชุมชนที่อยูในพื้นที่ของทั้งสองจังหวัดนั้น ประชากรสวน
ใหญเปนเกษตรกร ซึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตรหลากหลายอาชีพ ทั้งดานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว
ทั้งนี้อาชีพหนึ่งที่ปจจุบันพบวาสามารถสรางรายไดใหกับเกษรตกรไดเปนอยางดีคือ การเลี้ยงปูนาและการเลี้ยง
จิ้งหรีด สืบ เนื่องจากปู นาและจิ้งหรีดเป นผลผลิตที่มีความตองการสูงในทองตลาด ดังนั้ นเพื่อเปนการสราง
รายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง การสงเสริมใหเกษตรกรมีองค
ความรูดานการเลี้ยงปูนาและการเลี้ยงจิ้งหรีด จึงนับวาเปนชองทางหนึ่งที่จะทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
อย า งไรก็ ต ามจากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ ให บ ริ ก ารวิ ช าการพบว าเกษตรกรที่ ร วมกลุ ม กั น เป น กลุ ม อาชี พ ต างๆ
โดยเฉพาะกลุมเลี้ยงปูนาและเลี้ยงจิ้งหรีดยังคงประสบปญหาหลายดาน เชน ปญหาดานการบริหารจัดการ
กลุ ม ป ญ หาด านการควบคุ มกระบวนการผลิตให มีป ระสิทธิภ าพและสอดคลองกับ ความตองการของโภค
ปญหาดานการจัดการสภาพแวดลอมของโรงเรือนใหถูกสุขลักษณะของกระบวนการผลิตสินคาทางการเกษตร
ที่ดี รวมทั้งปญหาดานชองทางการตลาด เปนตน สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ห น า ที่ บ ริ ห ารจั ด การงานบริ ก ารวิ ช าการให กั บ ชุ ม ชนโดยเน น พื้ น ที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุ ธยาและจั งหวัดอ างทอง และสืบ เนื่ องจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการพัฒ นา
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ทองถิ่น กรอปกับความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่ตองการใหมีหนวยงานเขามาชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ตองใชองคความรูดานตางๆ ในการแกไขปญหาที่ประชาชนประสบอยู เพื่อที่จะเปนแนวทางในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถแขงขันไดทางการตลาดและมีผลการดำเนินงาน
ของกลุมชมชนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเล็งเห็นวา โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกร
จะเปนโครงการที่สามารถเขาไปแกไขปญหาของชุมชนได
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร
2) เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน จ.อางทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา
3) เพื่อใหความรูที่เปนประโยชนแกชุมชนในการนำไปพัฒนากระบวนการเลี้ยงปูนาและจิ้งหรีดใหไดคุณภาพ
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชน/เกษตรการในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหรือจังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน ประชุม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 325,440.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชนที่ไดรับการยกระดับคุณภาพ
2. จำนวนกิจกรรมที่แลวเสร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
2. รอยละของการนำความรูจากการที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมไปใชประโยชน
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ
กิจกรรม

2
3

ระดับ
รอยละ

1
85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
เกษตรกรไดรับองคความรูที่เปนประโยชนแกชุมชนในการนำไปพัฒนากระบวนการเลี้ยงปูนาและ
จิ้งหรีดใหไดคุณภาพ
ผลกระทบ (Impact)
เกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
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ผลลัพธ (Outcome)
เกษตรกรไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถแขงขันได
ทางการตลาดและมีผลการดำเนินงานของกลุมในชุมชนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103101170342

103101170242

103101170142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเลี้ยงปูนา
แบบครบวงจรใหได
คุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดี
(GAP)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแปรรูปปู
นาเพื่อตอยอดทาง
การตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด: ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด:
- ตอบแทน 36,000
- คาใชสอย 63,900
- คาวัสดุ 50,540 บาท
รวม 150,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,440 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด: ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด:
- ตอบแทน 19,200
- คาใชสอย 28,400
- คาวัสดุ 27,400 บาท
รวม 75,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด: ตอบแทน,ใชสอย
,วัสดุ
รายละเอียด:
- ตอบแทน 24,000
- คาใชสอย 38,600
- คาวัสดุ 37,400 บาท
รวม 100,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเลี้ยง
จิ้งหรีดแบบครบวงจรให
ไดคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดี
(GAP)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง

แผนการปฏิบตั งิ าน

150,440.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
50,440.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

75,000.00

0.00

40,000.00

35,000.00

0.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

รวม 325,440.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปูนา
แบบครบวงจรใหไดคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP)

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเลี้ยงปูนาแบบครบ
วงจรใหไดคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูท ี่เขารวม
โครงการไดรับองคความรูดานการ
เลี้ยงปูนาแบบครบวงจรใหได
คุณภาพมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ดี (GAP)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแปรรูปปูนาเพื่อ
ตอยอดทางการตลาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูที่เขารวม
โครงการไดรับองคความรูดาน
เทคนิคการแปรรูปและชองทาง
การตลาดเพื่อตอยอด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบ
ครบวงจรใหไดคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูที่เขารวม
โครงการไดรับองคความรูดานการ
แนวทางการเลี้ยงจิ้งหรีดใหได
คุณภาพมาจรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ดี (GAP)

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปปู
นาเพื่อตอยอดทางการตลาด

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยง
จิ้งหรีดแบบครบวงจรใหไดคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี
(GAP)

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการ สงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) รหัสโครงการ 6416000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม พัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการสืบสานโครงการพระราชดำริ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 104 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย ผูนำ
ชุมชน และประชาชน อยางนอย (20 โครงการ/กิจกรรม)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันสภาพปญหาความขัดแยงทางความคิดกอใหเกิดการแบงฝกแบงฝายในสังคม
อันจะเปนรากฐานใหเกิดความรุนแรงลุกลามสรางความเสียหายทั้งตอชีวิต ทรัพยสิน ความเจริญ และการ
พัฒนาของประเทศชาติโดยรวม เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและความสันติสุขในสังคมจึงมีการกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานเพื่อสงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น โดย
ใชการจัดกิจกรรมตางๆ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางใหผูสูงอายุในชุมชนตระหนักถึงความรักสามัคคีและความมีระเบียบวินัย
2) เพื่อใหผูสูงอายุแสดงศักยภาพและถายทอดภูมิปญญาใหแกสังคมและคนในชุมชน และสามารถ
ดำรงคชีวิตพรอมกับสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสูงอายุดวยกันในชุมชน รวมทั้งไดเขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่นดวย
3) เพื่อเสริมสรางประสบการณ คุณคา ของผูสูงอายุถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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5. กลุมเปาหมาย
1) กลุมผูสูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ตำบล
2) กลุมผูสูงอายุ จังหวัดอางทอง จำนวน 5 ตำบล
6. วิธีการดำเนินงาน ประชุม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 820,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย ผูนำชุมชน และ
ประชาชน
เชิงคุณภาพ
1. รอยละการนำความรูที่ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมไปใชไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ตำบล
กิจกรรม

10
4

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูส ูงอายุไดทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเพื่อใหเกิดความรักสามัคคีและความมีระเบียบวินัย
ผลกระทบ (Impact)
ชุมชนตระหนักถึงความรักสามัคคีและความมีระเบียบวินัย
ผลลัพธ (Outcome)
ผูส ูงอายุแสดงศักยภาพและถายทอดภูมิปญญาใหแกสังคมและคนในชุมชน และสามารถดำรงชีวิต
พรอมกับสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสูงอายุดวยกันในชุมชน รวมทั้งไดเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ดวย
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102030442

103102030342

103102030242

103102030142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ชุมชน (แกอยางมีคุณคา
ชราอยางมีคุณภาพ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง
2. การอบรมกิจกรรม
ธรรมะนำทาง เสริมสราง
กำลังใจผูสูงอายุในชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง
3. การอบรมกิจกรรมการ
สานสัมพันธผูสูงวัยใสใจ
สุขภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง
4. การอบรมกิจกรรม
ศิลปะบำบัดสงเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุใน
ชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
หรือจังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
60,000 บาท
คาใชสอย
68,000 บาท
คาวัสดุ
92,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
220,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
60,000 บาท
คาใชสอย
68,000 บาท
คาวัสดุ
72,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
60,000 บาท
คาใชสอย
68,000 บาท
คาวัสดุ
72,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
60,000 บาท
คาใชสอย
68,000 บาท
คาวัสดุ
72,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

แผนการปฏิบตั งิ าน

220,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
44,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
110,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
66,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

200,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

200,000.00

40,000.00

100,000.00

60,000.00

0.00

200,000.00

40,000.00

100,000.00

60,000.00

0.00

รวม 820,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในชุมชน (แกอยางมีคุณคา ชรา
อยางมีคุณภาพ)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูในการอบรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูสูงอายุ
ในชุมชนไปใชไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม
กิจกรรมธรรมะนำทาง เสริมสราง
กำลังใจผูสูงอายุในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมกิจกรรม
ธรรมะนำทาง เสริมสรางกำลังใจ
ผูสูงอายุในชุมชน ไปใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม
กิจกรรมการสานสัมพันธผูสูงวัยใส
ใจสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมกิจกรรม
การสานสัมพันธผูสูงวัยใสใจ
สุขภาพไปใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม
กิจกรรม ศิลปะบำบัดสงเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ
นำความรูจากการอบรมกิจกรรม
ศิลปะบำบัดสงเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในชุมชนไปใช

2. การอบรมกิจกรรมธรรมะนำทาง
เสริมสรางกำลังใจผูสูงอายุในชุมชน

3. การอบรมกิจกรรมการสานสัมพันธผู
สูงวัยใสใจสุขภาพ

4. การอบรมกิจกรรม ศิลปะบำบัด
สงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชุมชน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รหัสโครงการ 6416000019
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเปน
มืออาชีพ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ในศตวรรษที่ 21 วิวัฒนากรดานเทคโนโลยีไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วสงผลใหในปจจุบันบริษัท
ผูพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ไดพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลารูปแบบมี
ภาพประกอบทั้งภาคนิ่งและภาคเคลื่อนไหว และยังสามารถบันทึกเสียงประกอใหเกิดความนาสนใจ
4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการคิดคน สรางสรรค และผลิต
สื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษาไดอยางหลากหลาย
5. กลุมเปาหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัด
นครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรมเชิงปิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพใหกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในชุมชนทองถิ่น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิ่น ที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนทองถิ่น ไดรับความรู
2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการจัดการศึกษา
3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายของการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับการจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

120

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
บุคลากรทางศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
ผลกระทบ (Impact)
บุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูนำไปปฏิบัติงานไดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103111030242

103111030142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 3
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
7200
คาใชสอย 12800
คาวัสดุ 10000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
7200
คาใชสอย 12800
คาวัสดุ 10000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

30,000.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

30,000.00

0.00

103111030442

103111030342

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางศึกษา
ครั้งที่ 4
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
7200
คาใชสอย 12800
คาวัสดุ 10000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
7200
คาใชสอย 12800
คาวัสดุ10000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

30,000.00

30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
30,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 120,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1

2. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 3

3. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางศึกษา ครั้งที่ 4

4. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ทองถิ่นนำความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ทองถิ่นนำความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ทองถิ่นนำความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนา

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

งาน

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

643

แบบเสนอโครงการเพือ่ จัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) รหัสโครงการ 6416000020
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
การส งเสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ ชุ ม ชน ก อ ให เกิ ด รายได และแก ป ญ หาการว างงานของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เปนกระบวนการพัฒ นาทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนให
เขมแข็งและพึ่งตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลาย มีการ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามาจำหนายหรือและ
แลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการเชนเดียวกับ
การอุดหนุนรานคาในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียม
กันอันจะสงผลใหการแกปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการ
เพิ่ มศั กยภาพและขี ดความสามารถกลุ มอาชีพ และเกษตรกรใหมี ป ระสิทธิภ าพ ความเขม แข็ง ให สามารถ
พึ่งตนเองได ทำใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนไม
มีอาชีพใหมีรายไดเสริมที่สามารถครองตนเองได สนับสนุนกลุมอาชีพและกลุมเกษตรกรที่มีอยูใหไดรับการ
พัฒนาตอยอด โดยไดนอมเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม มาเปนแนวในการสงเสริมและ
ใหความรูแกประชาชน
และไดมีการสงเสริมและจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใน
หลายพื้นที่ เพื่อเปนแหลงเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำใหประชาชนเขาใจ
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทและสามารถนำกลับไปปรับใชในชีวิตประจำได ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ
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พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานรากซึ่งเปนโครงการที่ดำเนินการตอเนื่องตอจากปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเปนการเพิ่ม
ศักยภาพใหกับประชาชน กลุมอาชีพ และกลุมเกษตรกร ในชุมชนใหมคี วามสามารถและทักษะ มีความรูความ
เขาใจในเรื่องการสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทและสามารถสรางงาน สรางอาชีพ และ
ยกระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนใหประชาชน กลุมอาชีพและกลุม
เกษตรกร ในทองถิ่นซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหมีมาตรฐานและเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ในระยะยาวยังสามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการจัดการดานสวัสดิการในชุมชนไดอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
ภายใตโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบแบบแผน
2) เพื่อเปนกลไกในการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
ภายใตโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นใหมีมาตรฐานและเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน พัฒนากลุมอาชีพและกลุมเกษตรกร
5. กลุมเปาหมาย
ครัวเรือนในจังหวัดอางทองจำนวน 20 ครัวเรือน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบกับการสัมภาษณชุมชน เพื่อรับฟงความตองการของครัวเรือน
ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ/กลุมอาชีพ (พื้นที่ชุมชนในอำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวง จังหวัดอางทอง) และจัด
ทาเปนฐานขอมูลพื้นฐานชุมชน
2) พัฒนาและสงเสริมอาชีพบนพื้นฐานความตองการ/ความเหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่และ
ประชาชน
3) การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
4) การคืนขอมูลใหกับชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน
กิจกรรม

20
5

รอยละ
รอยละ
รอยละ

20
15
85

รอยละ

85

รอยละ

85

เชิงปริมาณ
1. จำนวนครัวเรือนที่ใหความรูและรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
2. จำนวนกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณของการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ครัวเรือนเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนในชุมชนทีเ่ ขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ประชาชนในชุมชนทีเ่ ขารวมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103101180142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรม การขับเคลื่อน
โครงการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
,คาใชสอย,คาวัสดุ
รายละเอียด :
- คาตอบแทน/คาใชสอย
70000
- คาวัสดุ 30,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
100,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

จำนวนเงิน
100,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103101180442

103101180342

103101180242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. กิจกรรม การสราง
เครื่องมือที่ใชในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง
3. กิจกรรม การพัฒนา
ระบบและกลไกโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง
4. กิจกรรม การประชุม
ติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐานราก
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน/
คาใชสอย/คาวัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางสรางเครื่องมือ
(ใชกับพื้นที่เปาหมายเดิม)
10,000 บาท
- คาจางสรางเครื่องมือ
(ใชกับพื้นที่เปาหมายใหม)
10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
20,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน,
คาใชสอย,คาวัสดุ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
10,000.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

19,500.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

46,200.00

11,550.00

11,550.00

11,550.00

11,550.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,500
บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
,คาใชสอย,คาวัสดุ
รายละเอียด :
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเอกสารที่ใชในการ
ประชุม
- คาเชารถ
คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,200
บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
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103101180742

103101180642

103101180542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. กิจกรรม วิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง

6. กิจกรรม การถอด
บทเรียนหรือการสรุปผล
การดำเนินงานโครงการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง

7. กิจกรรม (ระยะตนน้ำ)
การสำรวจและเก็บขอมูล
พื้นฐานครัวเรือนปญหาและ
ความตองการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน,
คาใชสอย,คาวัสดุ
รายละเอียด :
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางวิเคราะหขอมูล
( วิเคราะหขอมูลของ 6
หนวยงาน 6 พื้นที่)
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000
บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน,
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาใชสอย
- คาจางจัดนิทรรศการ
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเลมรายงานผล
โครงการ
- คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159,300
บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน/
คาใชสอย/วัสดุ
คาใชสอย 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

55,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
55,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

159,300.00

0.00

0.00

0.00

159,300.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00
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103101181042

103101180942

103101180842

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
8. กิจกรรม (ระยะกลางน้ำ)
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/กิจกรรมการ
พัฒนา/ประชุมกลุมฯ หรือ
อื่นๆที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง
9. กิจกรรม (ระยะปลายน้ำ)
การติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง
10. กิจกรรม (ระยะปลาย
น้ำ) การคืนขอมูลพื้นที่ /
การรวบรวมขอมูลจัด
นิทรรศการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและหรือ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน/
คาใชสอย/คาวัสดุ
คาตอบแทน 90,000 บาท
คาใชสอย 354,000 บาท
คาวัสดุ 206,000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

650,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
200,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
250,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
200,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 650,000
บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน/
คาใชสอย/คาวัสดุ
คาใชสอย 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
40,000 บาท
คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

รวม

1,200,000

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการฯ

2. กิจกรรม การสรางเครื่องมือที่ใชใน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนโครงการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม การ
สรางเครื่องมือที่ใชในโครงการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

1.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

85.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย
ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก

3. กิจกรรม การพัฒนาระบบและกลไก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก
4. กิจกรรม การประชุมติดตามการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน
ฐานราก

5. กิจกรรม วิเคราะหขอมูล

6. กิจกรรม การถอดบทเรียนหรือการ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

7. กิจกรรม (ระยะตนน้ำ) การสำรวจ
และเก็บขอมูลพื้นฐานครัวเรือนปญหา
และความตองการ

8. กิจกรรม (ระยะกลางน้ำ) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมการ
พัฒนา/ประชุมกลุมฯ หรืออื่นๆที่
เกี่ยวของ

9. กิจกรรม (ระยะปลายน้ำ) การติดตาม
และประเมินผล

10. กิจกรรม (ระยะปลายน้ำ) การคืน
ขอมูลพื้นที่ /การรวบรวมขอมูลจัด

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
เครื่องมือที่ใชในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐานรากไปใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม การ
พัฒนาระบบและกลไกโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม การ
ประชุมติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน
ฐานราก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
วิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม การ
ถอดบทเรียนหรือการสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
(ระยะตนน้ำ) การสำรวจและเก็บ
ขอมูลพื้นฐานครัวเรือนปญหาและ
ความตองการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำผล
การสำรวจและเก็บขอมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนปญหาและความตองการ
ไปใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
(ระยะกลางน้ำ) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมการ
พัฒนา/ประชุมกลุมฯ หรืออื่นๆที่
เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผู
ที่เขารวมโครงการจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมการ
พัฒนา/ประชุมกลุมฯ หรืออื่นๆที่
เกี่ยวของไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
(ระยะปลายน้ำ) การติดตามและ
ประเมินผล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
(ระยะปลายน้ำ) การคืนขอมูล

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

รอยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00
1.00

0.00
1.00

0.00
1.00

0.00
1.00

กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

กิจกรรม

0.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

กิจกรรม

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00
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กิจกรรมยอย
นิทรรศการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
พื้นที่ /การรวบรวมขอมูลจัด
นิทรรศการ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : -

หนวยนับ

-

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการสรางนักวิจัยรุนใหมเพื่อตอบโจทยงานวิจัยเชิงพื้นที่
รหัสโครงการ 6416000021
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 23 ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่
เสริมสรางพลัง ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมศักยภาพดานการวิจัยแกนักวิจัยใหมีความรูความเขาใจเทคนิคตางๆ ดานการวิจัย
2) เพื่อใหนักวิจัยสามารถจัดทำการเขียนเคาโครงงการวิจัยและขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ได
3) เพื่อเพิ่มโอกาสการไดรับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนประเภท
5. กลุมเปาหมาย
ผูเขารับการฝกอบรมเปนอาจารยนักวิจัย และบุคลากร จำนวน 40 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) บุคลากรสายวิชาการ 2) บุคลากรสายสนับสนุนเปนผูที่สนใจจริง มุงมั่นเขารับการฝกอบรม และสามารถ
เขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร
***หมายเหตุ นอกเหนือจากคุณสมบัติขางตน การพิจารณาคัดเลือกจะอยูในดุลพินิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. วิธีการดำเนินงาน 1.ประชุม2.สัมมนา3.อบรมเชิงปฏิบัติการ และอื่นๆ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักวิจัยรุนใหมที่เขารวมโครงการ
2. จำนวนขอเสนอโครงการวิจัยอยางนอย 10
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของผลการเรียนรูของผูเขารวมโครงการรับการฝกอบรม
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามกำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณของการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
โครงการ

20
10

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สามารถสรางนักวิจัยรุนใหมใหมีความรูและประสบการณในการทำงานวิจัยอยางมีระบบ
ผลกระทบ (Impact)
นักวิจัยรุนใหมสามารถจัดทำขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางมีคุณภาพ และสรางผลงานวิจัยไดอยาง
สม่ำเสมอตอเนื่อง เปนการเพิ่มจำนวนนักวิจัยแกมหาวิทยาลัย
ผลลัพธ (Outcome)
นักวิจัยรุนใหมสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินงานวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัยที่
หนวยงานตางกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103107130142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
ครั้งที่ 1

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน, ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทน 14,400
คาใชสอย 10800
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเลมรายงานผล
โครงการ
- คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ 4800
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 30000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน
30,000.00

655

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

103107130242

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
ครั้งที่ 2

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน, ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทน 14,400
คาใชสอย 30800
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเลมรายงานผล
โครงการ
- คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ 4800

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103107130342

3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
ครั้งที่ 3
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103107130442

4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
ครั้งที่ 4
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน, ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทน 14,400
คาใชสอย 10800
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเลมรายงานผล
โครงการ
- คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ 4800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน, ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทน 14,400
คาใชสอย 10800
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเลมรายงานผล
โครงการ
- คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ 4800

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
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103107130542

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

5. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
ครั้งที่ 5

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน, ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทน 14,400
คาใชสอย 10800
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเลมรายงานผล
โครงการ
- คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ 4800

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103107130642

6. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม
ครั้งที่ 6
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103107130742

7. การขับเคลื่อน
โครงการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน, ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทน 14400
คาใชสอย 10800
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเลมรายงานผล
โครงการ
- คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ 4800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน, ใช
สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทน คาใชสอย 200000
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดทำเลมรายงานผล
โครงการ
- คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ -

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท
(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

รวม 400,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 1

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 2

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 3

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 4

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 5

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 6

7. การขับเคลื่อนโครงการฯ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 6
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 7
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

85.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

85.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

85.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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