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ก 

คำนำ 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบประมาณแผ่นดิน) จัดทำขึ ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 4 ผลผลิตและ 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รวมทั้งสิ้น  400,865,000 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง 
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลต่อไป 

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 กันยายน 2564 



หน้าท่ี

1

2

11

คณะครุศาสตร์
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6501000004  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 17

6501000009 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 25

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6501000001 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30

6501000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก(คณะครุศาสตร์) 36

6501000005 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ 41

6501000006 โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงโรงเรียนในท้องถ่ินตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 49

6501000007 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนใน

ระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 54

6501000008 โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 60

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

6505000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 64

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

6502000001  โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 70

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

       การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สารบญั 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามแผนงาน 

ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามงยุทธศาสตร์

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามหน่วยงาน

ข



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

โรงเรียนประถมสาธิต

6503000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนประถมสาธิต 77

โรงเรียนสาธิตมัธยม

6504000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม 85

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6506000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 94

6506000006 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6506000001 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข 111

6506000002 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 116

6506000003 โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส 2019 

(COVID 19) 121

6506000004 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 125

6506000016 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีจากประวัติศาสตร์เพ่ือรากฐานสังคมไทย 137

คณะวิทยาการจัดการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6507000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 141

6507000010 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 156

ค



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6507000001 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

161

6507000002 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก 173

6507000003 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทอง 191

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6508000011 จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 242

6508000012 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าและหลังคาโปร่งแสง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ 249

6508000013 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 253

6508000016 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 257

6508000020 โครงการวิทยาศาสตร์วิชาการ 262

6508000021 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 267

6508000023  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 272

6508000026 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 279

6508000030 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 289

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6508000001 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านเกาะเรียนเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 294

6508000002 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างย่ังยืน 303

ง



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

6508000003 โครงการพัฒนาผู้น าด้านส่ิงแวดล้อมและวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 312

6508000004 โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 319

6508000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 325

6508000006 นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental innovation) เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 331

6508000007 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และวิทยาการค านวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 337

6508000008 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับการเกษตรแบบย่ังยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological 

based-Agriculture เป็นพ้ืนฐาน 342

6508000009 การส่งเสริมความสามารถเด็กวัยรุ่น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าท่ีพลเมืองไทย” 

จากกิจกรรม “New Cuisine” 347

6508000010  นวัตกรรมอาหารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 352

6508000014 การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เพ่ือการกระจายรายได้อย่างย่ังยืน 359

6508000017 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สนับสนุนธุรกิจการท่องเท่ียววิถีอโยธยาภายใต้แนวคิด 

Souvenir of Ayodhya 367

6508000019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลกบเจาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 372

6508000024 พลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 382

6508000033 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 388

6508000034 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรย่ังยืน 397

6508000035 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 403

6508000036 โรงเรียนรักวิทย์ 408

จ



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

6508000038 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งผักสวนครัวร้ัวกินได้ “กระชายอบแห้ง 

@ Science ARU” 415

6508000039 โครงการส่งเสริมนวัติกรรมเคมีย่อส่วนในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 420

ส านักงานอธิการบดี

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6510000001 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 425

กองกลาง

รายการบุคลากรภาครัฐ

6511000026 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 430

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6511000023 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 438

6511000025 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 445

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6511000029 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 450

กองนโยบายและแผน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6512000001 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 458

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6512000005  โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 463

ฉ



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

กองบริการการศึกษา

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6513000007 สนับสนุนทรัพยาการเพ่ือพัฒนางานและการให้บริการ 468

กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6514000014  โครงการส่งเสิรมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Socail Engineer) เพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ิน 472

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6515000005 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 478

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6515000001 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 482

6515000002 โครงการพัฒนาส านักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 488

6515000003 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 493

6515000004 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 500

สถาบันอยุธยาศึกษา

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6517000002 โครงการพัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา 506

6517000005 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 514

6517000006 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา” 520

6517000008 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาเพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข 528

ช



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6516000009 โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้

และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 534

6516000013  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเคร่ืองจักสาน 540

6516000014  โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยในยุค 5G 548

6516000015  โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 553
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร    

     รหัสโครงการ 6501000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปนเลิศ 

และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  

1. มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 2.มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง เขมแข็ง 3.มีงานทำมีอาชีพ 4.เปนพลเมืองดี มี

ระเบียบวินัย และถายถอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย เพ่ือเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), 

        OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ไดจัดทำองคประกอบและตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ ซ่ึงการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพมีความจำเปนท่ีหนวยงานตองมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีจะทำใหการประกันคุณภาพมี

ประสิทธิภาพ ทำใหองคกร หนวยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด

ในการสรางความสามารถ ในการแขงขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเปนปจจัยท่ีจะชวยใหคณาจารย

สามารถสรางผลงานวิชาการ ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสรางและจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และนำไปสูการสรางบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพและมีคุณคาตอสังคม  

 ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงไดจัดโครงการเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา การ

จัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ โครงการการพัฒนาความรูและทักษะดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาครูเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

ของนักศึกษาและกระตุนสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ PDCAไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพ โครงการประเมินไขวระดับหลักสูตร เพ่ือเตรียมความพรอมสูการประกันคุณภาพ โครงการ

ถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะครุศาสตร โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดั 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา และกระตุนสงเสริม

ใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ 

 3) เพ่ือการจัดการความรู KM ในการพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ 

 4) เพ่ือการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร  

 5) เพ่ือถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะครุศาสตร 

 6) เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตร  

 7) เพ่ือการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 8) เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร 

 2) นักศึกษาของคณะครุศาสตร   

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) โครงการเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) โครงการการพัฒนาความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนกัศึกษาครู 

 3) โครงการการจัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนาและถายทอดความรูสูการปฏิบัติ 

 4) โครงการประเมินไขวระดับหลักสูตร 

 5)โครงการถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรคณะครุศาสตร 

 6) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 7) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

 8) โครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 210,040.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนเครือขาย เครือขาย 1 

   2. จำนวนผูเขารวม คน 250 

   3. องคความรูดานการจัดการความรู KM องค 1 

   4. จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมินไขว หลักสูตร 10 

19



ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

   5. จำนวนผูเขารวมการอบรม คน 50 

   6. จำนวนองคประกอบที่ผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร องคประกอบ 6 

   7. จำนวนแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รอยละ 100 

   8. จำนวนองคประกอบที่ผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ องคประกอบ 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. มีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   2. มีความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา และสามารถนำไปใชประโยชนได

จริง 

รอยละ 100 

   3. มีผลงานจากการจัดการความรู KM เพ่ือเผยแพรของคณะครุศาสตร และสามารถนำไปใชประโยชนตอ

ยอดไดอยางเปนรูปธรรมองคกร 

รอยละ 85 

   4. หลักสูตรมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพและ มีความรูไปใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   5. ผูเขารวมอบรม มีความรูไปใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   6. หลักสูตรมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระดับดี รอยละ 85 

   7. มีผลงานแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา รอยละ 100 

   8. คณะมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในระดับดี องคประกอบ 3 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) ผูเขารวมไดรับความรูและมีเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา 

 3) เพ่ือพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ 

 4) เพ่ือถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบคุลากรในคณะครุศาสตร 

 5) เพ่ือการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 6) เพ่ือการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ 

     ผลกระทบ (Impact)  

 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ผูเขารวมไดรับความรูและมีเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา 

 3) เพ่ือพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ 

 4) เพ่ือถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร 

 5) เพ่ือการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 6) เพ่ือการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

01
01

01
42

 

1. การเสริมสรางเครือขาย

งานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาเชาเหมารถ 2 

คันๆละ 2,500 บาท จำนวน 2 วัน 

จำนวนเงิน 10,000 บาท 

2.คาที่พัก 10 หองๆละ 1,700 บาท 

จำนวน 1 คืน จำนวนเงิน 17,000 

บาท 

3.คาที่พัก 1 หองๆละ 1,450 บาท 

จำนวน 1 คืน จำนวนเงิน 14,500 

บาท 

4.คาเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆละ 240 บาท 

จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 9,600 

บาท 

5.คาเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ 270 บาท 

จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 540 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,590 บาท 

38,590.00 38,590.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

01
01

02
42

 

2. การพัฒนาความรูและ

ทักษะดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษาครู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 2 

คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 3,600 บาท 

2.คาอาหารวาง 250 คนๆละ 6 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

1,500 บาท 

3.คาวัสดุจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 

5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,100 บาท 

10,100.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 

10
21

01
01

03
42

 

3. การจัดการความรู (KM) 

เพ่ือพัฒนาและถายทอด

ความรูสูการปฏิบัติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 8 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 28,800 บาท 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 

คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 2,100 บาท 

3.คาอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,200 บาท 

4.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 

คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 360 บาท 

5.คาจางจัดทำไวนิล จำนวนเงิน 

3,000 บาท 

6.คาวัสดุ จำนวนเงิน 8,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,460 บาท 

46,460.00 0.00 10,460.00 36,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

01
01

04
42

 

4. การประเมินไขวระดับ

หลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 5 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 18,000 บาท 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70 

คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 840 บาท 

3.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,900 บาท 

4.คาวัสดุ จำนวนเงิน 3,000 บาท 

5.คาถายเอกสาร จำนวนเงิน 2,000 

บาท 

6.คาสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 

4,750 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,490 บาท 

33,490.00 0.00 0.00 33,490.00 0.00 

10
21

01
01

05
42

 

5. การถายทอดความรูดาน

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาใหกับบุคลากรคณะ

ครุศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 5 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 18,000 บาท 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70 

คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 840 บาท 

3.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,900 บาท 

4.คาวัสดุ จำนวนเงิน 3,000 บาท 

5.คาถายเอกสาร จำนวนเงิน 2,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 28,740 บาท 

28,740.00 0.00 0.00 28,740.00 0.00 

10
21

01
01

06
42

 

6. การประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม 70 คนๆละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ จำนวนเงิน 4,900 

บาท 

2.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,900 บาท 

3.คาวัสดุ/คาถายเอกสาร จำนวน 

9,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,800 บาท 

18,800.00 0.00 0.00 0.00 18,800.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

01
01

07
42

 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ 

(QIP) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 1 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

จำนวนเงิน 3,600 บาท 

2.คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 

คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 ม้ือ 

จำนวนเงิน 360 บาท 

3.คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 60 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

2,100 บาท 

4.คาวัสดุ จำนวน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 11,060 บาท 

11,060.00 0.00 0.00 0.00 11,060.00 

10
21

01
01
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42

 

8. การประเมินคุณภาพระดับ

คณะ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม 70 คนๆละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ จำนวนเงิน 4,900 

บาท 

2.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70 

บาท จำนวน 1 ม้ือ จำนวนเงิน 

4,900 บาท 

3.คาวัสดุ จำนวนเงิน 4,000 บาท 

4.คาถายเอกสาร จำนวนเงิน 9,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,800 บาท 

22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 

รวม 210,040.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การเสริมสรางเครือขายงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 250 คน 0.00 250.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 100 รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

3. การจัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนา

และถายทอดความรูสูการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

4. การประเมินไขวระดับหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 10 รายการ 0.00 0.00 10.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. การถายทอดความรูดานงานประกัน

คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรคณะครุ

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 รายการ 0.00 0.00 6.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

6. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 รายการ 0.00 0.00 0.00 6.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

แผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 100 รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 100 รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

8. การประเมินคุณภาพระดับคณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6 รายการ 0.00 0.00 0.00 6.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 3 รายการ 0.00 0.00 0.00 3.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูขวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร        รหัสโครงการ 6501000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 1 ดานความม่ันคง 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะครุศาสตรจึงมีความจำเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ

และมีคาใชสอยตางๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและงานอ่ืนๆ ใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได

อยางครบถวน2.เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ3. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจาก

การใชอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอน 4. เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน5.เพ่ือสนับสนุน

การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน6.เพ่ือใหการ

บริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ีรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขามารับบริการคณะครุศาสตร 

 2) เพ่ือปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพครู 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดซ้ือ/ครุภัณฑและวัสดุพัฒนานักศึกษา  
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 2) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร  

 3) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและใหความรูแกนักศึกษาคณะครุศาสตร  

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,815,360.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ระดับความพรอมของคณะครุศาสตรในการพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล ระบบ 2 

   2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบ 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความพรอมของคณะครุศาสตรในการพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล ระบบ 2 

   2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบ 2 

เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวมกิจกรรม จำนวน 250 คน  

     ผลกระทบ (Impact)  

           คณะครุศาสตรมีการบริหารมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 2 ระบบ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
01

01
42

 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ

คณะครุศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 28800 บาท 

คาใชสอย 225160 บาท 

คาวัสดุ 40000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 293960 

บาท 

293,960.00 30,000.00 200,000.00 40,000.00 23,960.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
01

02
31

 

2. ครุภัณฑมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ครภัุณฑ

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร  

350000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. คาครภัุณฑมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ราคา 25000 

จำนวน 14 เครื่อง รวมเปน

เงิน 350,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

350,000.00 บาท 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
01

03
32

 

3. ครุภัณฑปรับปรุงฝาเพดาน

อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : ครุภัณฑ

ปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย

การศึกษาพิเศษ 

1,111,400 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 1,111400 

บาท 

1,111,400.00 1,111,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
01

04
42

 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทยสำหรับ

นักศึกษาครู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

    

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาใชสอย 40900 บาท 

คาวัสดุ 11900 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 

บาท 

60,000.00 0.00 16,200.00 0.00 43,800.00 

รวม 1,815,360.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนาการบริหารจัดการคณะครุ

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบ

บริหารจัดการคณะครุศาสตร 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ของคณะครุศาสตรเปนไปดวย

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

รายการ 1.00 1.00 1.00 1.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

2. ครุภัณฑมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

ชึ้น 14.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ครุภัณฑปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย

การศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ

ปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย

การศึกษาพิเศษ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทยสำหรับนักศึกษาครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 250.00 0.00 250.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความรูความเขาใจจากการเขา

รวมกิจกรรมไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ  ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

     รหัสโครงการ 6501000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความเปน

มืออาชีพ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), 

        OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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 ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2 พ.ศ.2545 มาตรา 22 

ระบุใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพและมาตรา23 การจัดการศึกษาท้ังในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน

ความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ

การศึกษา การศึกษาเปนความจำเปนสำหรับทุกคน และทุกคนตองมีสวนรวมผลักดันสงเสริมสนับสนุนให

ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณท่ีโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทย

ไมสามารถปรับตัวไดทันจึงตองเรงรัดปฏิรูปการศึกษา (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา2545:1-2) คุณภาพทางการ

ศึกษาของผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของครูเปนสำคัญท่ีตองพัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอยางเปนระบบเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของความเปนครู ท้ังดาน 

ความรู (Knowledge) ทักษะ(skill) และคุณลักษณะของบุคคล(Attributes)ท่ีซอนอยู อันไดแก คานิยม

จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอ่ืน และกลุมพฤติกรรมท่ีถูกนำมาใชจะตองมีความสัมพันธ

สอดคลองกับภาระงานท่ีปฏิบัติในตำแหนงนั้นๆ(อนันต นามทองตน 2554:66-67) คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือนักศึกษาครูใหมีความรูความเขาใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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 2) เพ่ือพัฒนานักศึกษครูใหมีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 

 3) เพ่ือเสริมสรางยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1 - 5 จำนวน 10 สาขาวิชา 

 2) ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศกในโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพจำนวน 109 โรงเรียน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 4) การศึกษาดูงานเพ่ือนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,800,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที1่-5ไดรับการพัฒนา สาขาวิชา 10 

   2. โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู โรงเรียน 109 

   3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู หลักสูตร 11 

เชิงคุณภาพ    

   1. บัณฑิตคณะครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพคร ู รอยละ 95 

   2. บัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ คน 100 

   3. บัณฑิตคณะครุศาสตรที่มีงานทำภายใน1ป รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 19 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 56 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 10 

   4. ไตรมาสที่ 4 รอยละ 15 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี1-5ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถท้ัง 10 สาขาวิชา 
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 2) คณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     ผลกระทบ (Impact)  

          รอยละของบัณฑิตคณะครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู รอยละ 95  

 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ จำนวน 100 คน 

 รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน1ป รอยละ 90 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับความรู และทักษะทางดานวิชาชีพสามารถนำความรูมาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

01
01

01
42

 

1. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

การจัดการเรียนการสอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 106200 บาท 

คาใชสอย 133167 บาท 

คาวัสดุ 41343 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280710 บาท 

280,710.00 50,000.00 230,710.00 0.00 0.00 

10
31

01
01

02
42

 

2. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 61000 บาท 

คาใชสอย 18372 บาท 

คาวัสดุ 25628 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 105000 บาท 

105,000.00 49,400.00 45,000.00 10,600.00 0.00 

10
31

01
01

03
42

 

3. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

ทักษะชีวิตและการคิดข้ันสูง 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 150100 บาท 

คาใชสอย 94882 บาท 

คาวัสดุ 71708 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 316690 บาท 

316,690.00 75,000.00 241,690.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

01
01

04
42

 

4. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

วิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 98000 บาท 

คาใชสอย 237750 บาท 

คาวัสดุ 54550 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 390300 บาท 

390,300.00 87,200.00 284,600.00 0.00 18,500.00 

10
31

01
01

05
42

 

5. ยกระดับการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

กิจการนักศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 252000 บาท 

คาใชสอย 346900 บาท 

คาวัสดุ 108400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 707300 บาท 

707,300.00 85,700.00 205,100.00 161,520.00 254,980.00 

รวม 1,800,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 2.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 55.00 320.00 0.00 0.00 

2. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานสื่อและนวัตกรรม

การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 3.00 2.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 60.00 50.00 30.00 0.00 

3. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานทักษะชีวิตและการคิด

ข้ันสูง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 3.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 3.00 0.00 1.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูไดรับ

การพัฒนา 

คน 200.00 500.00 0.00 40.00 

5. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

คน 300.00 300.00 300.00 300.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก(คณะครุศาสตร)    

     รหัสโครงการ 6501000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชมุชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในชมุชนทองถ่ิน ถือเปนฐานหลักของสังคม การพัฒนาระดับชุมชนและทองถ่ินใหเขมแข็ง 

นาอยู ปลอดภัย มีพัฒนาการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนท้ังดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สิง่แวดลอม จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี ประเทศไทยก็จะพัฒนาอยางมีทิศทาง เปนประเทศท่ี

นาอยูท่ีสุด ชุมชนจะเขมแข็ง นาอยู และพ่ึงตนเองได ตองอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู รวมคิดรวมทำ 

ตลอดจนอาศัยความรวมมือและขอมูลทางวิชาการจากหนวยงานในทองถ่ินไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือ

เอกชน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รักษาสิ่งแวดลอม เนนการพ่ึงตนเอง เปนสังคมเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกันได และไมทอดท้ิงกัน ดังนั้น การ

เตรียมพรอมพัฒนาผูมีรายไดนอย และยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น การพัฒนาฝมือแรงงาน ถือเปนกระบวนการ

ขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูมีรายไดนอยท่ีเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ เพ่ิมรายได และความม่ันคงในชีวิต ดวย

การฝกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพใหแกผูมีผูมีรายไดนอย จัดทำระบบฐานขอมูลผูมีรายไดนอยท่ีตองการฝก

อาชีพในสาขาตาง ๆ ซ่ึงการเตรียมความพรอมตามท่ีไดการตั้งเปาหมายไว อาธิ เชน กิจกรรมท่ีหนึ่ง สงเสริม

และฝกอาชีพเรงดวนชางอเนกประสงค (ชางชุมชน) ผูผานการฝกอบรมสามารถซอมอุปกรณไฟฟา ประปา 

ประตู หนาตาง ตัดสนามหญา ซอมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี ซ่ึงจะเปนท่ีตองการในชุมชน โดยจะมีการมอบ

เครื่องมือประกอบอาชีพใหแกผูผานการฝกอบรมดวย และกิจกรรมท่ีสอง การฝกอาชีพเสริมเพ่ือการมีงานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นวดไทย ประกอบอาหาร หัตถกรรม โดยยึดหลักแนวคิด “จะไมแจกปลาแตจะ

สอนวิธีจับปลาใหแกประชาชน” เพ่ือใหผูมีรายไดนอยประกอบอาชีพ สรางรายได กาวพนขีดความยากจนตาม
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นโยบายของรัฐบาล และสอดคลองนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การ

ดำเนินการจะตองมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและมีรายได 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังกายใจ สติปญญา 

อารมณและสังคม 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 44 ครัวเรือน 

 1) ตำบลตรีณรงค อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

 2) ตำบลโผงเผง อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 

 3) อำเภอวิเศษไชยชาญหรืออำเภอสามโก จังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) สถาบนัวิจัยและพัฒนา กำหนด ZONE พ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ใหกับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและอางทอง  

 2) คณะครุศาสตร สำรวจความตองการพัฒนากลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือน 

 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา สรางเครื่องมือวัดความสุขท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

 4) คณะครุศาสตร ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามความตองการของ

กลุมเปาหมาย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรวมดำเนินการฯ (38 แหง) โครงการ 1 

   2. จำนวนครัวเรือนทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏเขาใหความรู และพัฒนาฯ ครัวเรือน 44 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน รอยละ 60 

   2. รอยละรายไดครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 

   3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 

รายวิชา 2 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในการพัฒนาตอครัวเรือน ครัวเรือน 25,000 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนไดรับการพัฒนา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนไดรับการเรียนรู การพัฒนา การลดรายจายหรือการเพ่ิมรายได

ใหแกครัวเรือน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับ

รายไดครัวเรือน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
01

01
42

 

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจ

ปญหาความตองการของ

ชุมชนกลุมเปาหมาย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

36,600 บาท 

- คาตอบแทนผูใหขอมูล  

- คาตอบแทนคาวิทยากร  

คาใชสอย 33,000 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง 

- คาจางเหมารถ  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

- คาอาหาร  

- คาถายเอกสาร  

คาวัสดุ 30,400 บาท 

- คาวัสดุอ่ืนๆ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

02
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2. ระยะกลางน้ำ : โครงการ

อบรมเชงิปฏิบัติการ/กิจกรรม

พัฒนา/ประชุมกลุมฯ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

86,400 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร  

คาใชสอย 192,240 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง  

- คาจางเหมารถตู  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

- คาอาหาร  

- คาใชสอยอ่ืนๆ  

 

900,000.00 0.00 568,980.00 331,020.00 0.00 

 

 คาวัสดุ 621,360 บาท 

- คาวัสดุอ่ืน ๆ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
01

03
42

 

3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที 

การนำเสนอโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

21,600 บาท 

- คาตอบแทนคาวิทยากร  

คาใชสอย 37,500 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   

- คาอาหาร  

- คาจางเหมารถตู  

- คาปายไวนิลประชาสัมพันธ  

คาวัสดุ 40,900บาท 

-คาวัสดุอ่ืน ๆ   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวม 1,100,000     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ระยะตนนำ้ : สำรวจปญหาความตองการ

ของชุมชนกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : ครัวเรือน

ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 44 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม

ไดรับความรูหรือการพัฒนา 

คน 44 0 0 0 

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุมกลุมฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 44 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม

และไดความรูหรือการพัฒนา 

คน 0 44 0 0 

3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที การนำเสนอ

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 44 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จำนวน

ครัวเรอืนที่เขารวมกิจกรรม

ไดรับความรูหรือการพัฒนา 

คน 0 0 0 44 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารยเนตรนิภา เจียมศักดิ์ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร    

     รหัสโครงการ 6501000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

มีภารกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลท่ีเปน

รูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนโครงการท่ีมุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา 

ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้น ภายใตแผนงานโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบแผนดิน) กลยุทธ

ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ไดแก 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

 2) เพ่ือพัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 3) เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรม

ในการจัดการเรียนการสอน 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 3) เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหบูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย  

 2) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการพัฒนาทองถ่ิน 

 3) บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

 4 ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  

  4.1 ข้ันเตรียมการ : วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 

   (1) ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 

   (2) ประชุมผูเก่ียวของ  

   (3) วางแผนกิจกรรมในโครงการ 

  4.2 ข้ันดำเนินการ : ลงมือปฏิบัติ (Do)  

  กิจกรรมท่ี 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกมมิฟเคชันเพ่ือสงเสริมการคิดแกปญหา 

  กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับเด็ก

ประถมศึกษา 

  กิจกรรมท่ี 3 การคัดกรองเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษในชุมชน 

  กิจกรรมท่ี 4 สะเต็มศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  กิจกรรมท่ี 5 คายพัฒนาทักษะการอานงานวิชาการภาษาอังกฤษ 

  กิจกรรมท่ี 6 คายการสงเสริมความพอเพียงตามศาสตรพระราชา 

  กิจกรรมท่ี 7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงานอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ินสำหรับเด็ก

ระดับประถมศึกษา 

  กิจกรรมท่ี 8 คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการเรียนรู   

  กิจกรรมท่ี 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

  กิจกรรมท่ี 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะ

การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

  4.3 ข้ันตรวจสอบประเมินผล : ตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

   (1) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

  4.4 ข้ันสรปุและรายงานผล : การแกไขปรับปรังการทำงาน (Action)  

   (1) รายงานโครงการสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัย โครงการ 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย รายวิชา 10 

   2. มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน แหลงเรียนรู และชุมชนที่มีศักยภาพ และ

สามารถดำเนินกิจกรรมเพ่ือแพรขยายองคความรูไดในวงกวาง เครือขายมีความพรอมที่มีความรวมมือดำเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

เครือขาย 5 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 10 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนงบประมาณในการจัดโครงการ บาท 30,000 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) พัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

 2) พัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3) พัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมใน

การจัดการเรียนการสอน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) มีหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

 2) มีเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการ

จัดการเรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           จำนวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย 10 รายวิชา 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
01

01
42

 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกม

มิฟเคชันเพ่ือสงเสริมการคิดแกปญหา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

10800 บาท 

คาใชสอย 12700 บาท 

คาวัสดุ 6500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด

กิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับ

เด็กประถมศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

14400 บาท 

คาใชสอย 14680 บาท 

คาวัสดุ 920 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

03
42

 

3. การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษในชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

16800 บาท 

คาใชสอย 7320 บาท 

คาวัสดุ 5880 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

04
42

 

4. สะเต็มศึกษา เพ่ือการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

7200 บาท 

คาใชสอย 16550 บาท 

คาวัสดุ 6250 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

05
42

 

5. คายพัฒนาทักษะการอานงาน

วิชาการภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

10800 บาท 

คาใชสอย 15000 บาท 

คาวัสดุ 4200 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
01

06
42

 

6. คายการสงเสริมความพอเพียงตาม

ศาสตรพระราชา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

10800 บาท 

คาใชสอย 14300 บาท 

คาวัสดุ 4900 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

โครงงานอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน

สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

14400 บาท 

คาใชสอย 15200 บาท 

คาวัสดุ 400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

08
42

 

8. คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรม

คัดสรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการ

เรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

3600 บาท 

คาใชสอย 14500 บาท 

คาวัสดุ 11900 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการ

เลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

14400 บาท 

คาใชสอย 14200 บาท 

คาวัสดุ 1400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 

14400 บาท 

คาใชสอย 7200 บาท 

คาวัสดุ 8400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 300,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกมมิฟ

เคชันเพ่ือสงเสริมการคิดแกปญหา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 75 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด

กิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับเด็ก

ประถมศกึษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

3. การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 61 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

4. สะเต็มศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 85 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

5. คายพัฒนาทักษะการอานงานวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 100 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

6. คายการสงเสริมความพอเพียงตาม

ศาสตรพระราชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 1 0 0 0 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงาน

อาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ินสำหรับเด็ก

ระดับประถมศกึษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

8. คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรมคัด

สรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 122 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการเลน

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 80 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ

นักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

รายวชิาในหลักสูตรที่มีการบูรณา

การ 

รายการ 0 1 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ  ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในทองถ่ินตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ 6501000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ (20 โรงเรียน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ทำหนาท่ีเปนพ่ี

เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทองถ่ิน จึงมีการผลักดัน สงเสริม และ

สนับสนุนใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตโครงการ

มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง จึงเปนโครงการท่ีมุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรูความ

เชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ี

เปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีมุงแกปญหาการศึกษาของชาติ ท้ังการอานออกเขียนได การ

ยกระดับความรูภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสูหองเรียน เปนตน 

รวมท้ังการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 โดยใชรูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย อาทิเชน การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู รูปแบบการจัดการเรียน การสอนสะเต็มในสถานศึกษา การ

เรียนรูแบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรูแบบชุมชนการเรียนรู  (Professional 

Learning Communities : PLC) เปนตน เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรูเก่ียวกับโลก (Global Awareness) 

ความรูเก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business 

and Entrepreneurial Literacy) ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ 

(Health Literacy) และความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) ซ่ึงสงผลใหผูเรียนเติบโตเปน
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พลเมืองคุณภาพและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไดตอไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จึงดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ีบริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอางทอง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา2. 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา3. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมข้ึน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู 2.จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.

 อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 4.จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี 5.

การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี  

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 979,600.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครแูละบคุลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา คน 300 

   2. จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร คน 200 

   3. จำนวนนักเรียน คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพคร ู คน 100 

   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาแตละรายวิชา รอยละ 50 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 5 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 85 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 5 

   4. ไตรมาสที่ 4 รอยละ 5 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา กิจกรรม 20 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจำนวน 300 จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร 

200จำนวนนักเรยีน 200 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) 502ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนท่ีไดรบัการพัฒนา (รอยละ 50)3จำนวนบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู (100 คน)  

     ผลลัพธ (Outcome)  

            พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถ

นำไปจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
02

01
42

 

1. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนา

โรงเรียนในทองถ่ินดานการจัดการ

เรียนการสอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 52200 บาท 

คาใชสอย 61200 บาท 

คาวัสดุ 19600 บาท 

 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 133000 บาท 

133,000.00 30,000.00 103,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
02

02
42

 

2. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนา

โรงเรียนในทองถ่ินดานสื่อและ

นวัตกรรมการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 21600 บาท 

คาใชสอย 15600 บาท 

คาวัสดุ 10800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48000 บาท 

48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
02

03
42

 

3. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนา

โรงเรียนในทองถ่ินดานทักษะชีวิต

และการคิดข้ันสูง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 270000 บาท 

คาใชสอย 380294 บาท 

คาวัสดุ 148306 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 798600 บาท 

798,600.00 54,380.00 724,260.00 9,980.00 9,980.00 

รวม 979,600.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. มหาวทิยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน

ทองถ่ินดานการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

คน 30.00 90.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

2. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน

ทองถ่ินดานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน

ทองถ่ินดานทักษะชีวิตและการคิดข้ันสูง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

คน 300.00 300.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

     รหัสโครงการ 6501000007 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการ

เขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 110 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการสามารถอานออกเขียนไดเพ่ิมข้ึน (รอยละ 85) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวชิาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การอานออกเขียนไดเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของมนุษย และเปน

บันไดข้ันแรกสูการเรียนรูตางๆ โดยเฉพาะการเรียนรูท่ีจะมีสุขภาวะท่ีดี เพราะทักษะความรอบรูดานสุขภาวะ 

เปนอีกทักษะท่ีมีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยางมีสุขภาวะท่ีดี ซ่ึงโรคท่ีเกิดข้ึนมาทุกวันนี้ 2 ใน 3 มา

จากโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตท่ีมีสุขภาวะ ท้ังการรูเทาทันสื่อ

สังคมออนไลน สุขภาวะทางเพศท่ีเหมาะสม แตในปจจุบันยังมีนักเรียนท่ีมีปญหาอานไมออกและเขียนไมไดซ่ึง

สงผลตอความรอบรูดานสุขภาวะอยูอีกเปนจำนวนมาก จากผลการประเมิน PISA ป 2015 พบวานักเรียนไทย

อายุ 15 ป รอยละ 83 สอบตกวิชาการอานซ่ึงถือเปนปญหาสำคัญท่ีสะทอนใหเห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษา

ของประเทศ ดังนั้นแนวทางการแกไขสถานการณเหลานี้ก็คือ การทำใหเด็กไทยทุกคนท่ีอยูในระบบการศึกษา

เกิดการพัฒนาทักษะอานออกเขียนได อันเปนพ้ืนฐานและหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิต คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้จึงไดหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการ

อานออกเขียนไดและความรอบรูดานสุขภาวะเพ่ือเปนการพัฒนาการอานออกเขียนไดและความรอบรูทางสุข

ภาวะใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด

อางทอง 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีคุณภาพ           

 2) เพ่ือสรางนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 3) เพ่ือสงเสริมศักยภาพคณาจารย บุคลากร นักศึกษาในการทำงานในพ้ืนท่ี รวมกับชุมชนและ

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมาย    

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) โรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง จำนวน 20 โรงเรียน  

 2) นักเรียนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน  

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

 5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา โรงเรียน 20 

   2. จำนวนครูในโรงเรียนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาผานเกณฑ รอยละ 50 

   2. จำนวนสื่อนวัตกรรมการอานและการเขียน ชิ้น 5 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 17 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 60 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 23 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 5 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           โรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง จำนวน 20 โรงเรียน  

 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีคุณภาพ           

 2) มีวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

     ผลลัพธ (Outcome) 

           1) มีนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

 2) คณาจารย บุคลากร นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานในพ้ืนท่ี รวมกับชุมชนและสถานศึกษาใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย    

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

06
01

01
42

 

1. หรรษา พัฒนาการอานเขียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 43200 บาท 

คาใชสอย 46100 บาท 

คาวัสดุ 46450 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135750 

บาท 

135,750.00 32,600.00 40,050.00 63,100.00 0.00 

10
31

06
01

02
42

 

2. การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ

ปฏิสัมพันธเพ่ือพัฒนาทักษะ

การคิดเชิงคำนวณ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

47000 บาท 

คาวัสดุ 3000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 

บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

06
01

03
42

 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรูดาน

การอานออกเขียนได 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 28800 บาท 

คาใชสอย 42900 บาท 

คาวัสดุ 36700 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 108400 

บาท 

108,400.00 0.00 54,200.00 54,200.00 0.00 

10
31

06
01

04
42

 

4. แอนิเมชันเพ่ือการศึกษา

สงเสริมทักษะการคิดแกปญหา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

52500 บาท 

คาวัสดุ 3350 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55850 

บาท 

55,850.00 0.00 55,850.00 0.00 0.00 

10
31

06
01

05
42

 

5. การพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรูดานการอาน การเขียน 

และการวิเคราะหของนักเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 43200 บาท 

คาใชสอย 100040 บาท 

คาวัสดุ 6760 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 

บาท 

150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

รวม 500,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. หรรษา พัฒนาการอานเขียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 30 100 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 0 

2. การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ

จัดกิจกรรมพัฒนา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสื่อ

นวัตกรรมการอานและการเขียน 

กิจกรรม 1 0 0 0 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานการอาน

ออกเขียนได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 60 60 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 85 0 

4. แอนิเมชันเพ่ือการศึกษาสงเสริมทักษะ

การคิดแกปญหา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 0 100 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

5. การพัฒนานวตักรรมการเรียนรูดาน

การอาน การเขียน และการวิเคราะหของ

นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการพัฒนา 

คน 30 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูใน

โรงเรียนขนาดเล็ก   รหัสโครงการ 6501000008 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65106 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสนับสนุน DLTV เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครู

ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก  

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 111 จำนวนสื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม

สาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยละไมนอยกวา (5 เรื่อง / 10 ตอน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซ่ึงคุณภาพการศึกษาเปน

เปาหมายสำคัญของการจัดการศึกษา นโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหผูเรียน ไดรับการ

สงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานไดดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) เปนการยกระดับคุณภาพผูเรียน

ใหเต็มศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ

ดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จใหสถานศึกษายกระดับคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

ดังนั้น คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มี

ภารกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลท่ีเปน

รูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนโครงการท่ีมุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา 

ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงได

ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูใน
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โรงเรียนขนาดเล็กใหกับโรงเรียนเครือขายในพ้ืนท่ีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง และ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุงหวังวาคณะครุศาสตร จะเปนแหลงผลิตและพัฒนา

ครู และบุคลกรทางการศึกษา และเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตลอดไป 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือผลิตสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอน  

 2) เพ่ือสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) การขออนุมัติโครงการดำเนินงานโครงการ   

 2) การวางแผนการดำเนินงานโครงการ  

 3) การประสานงานติดตอสถานท่ี และกลุมเปาหมาย  

 4) การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนสื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเลก็ของกลุมสาระตามหลักสูตรของ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รายการ 10 

เชงิคุณภาพ    

   1. รอยละผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปที่ผานมา รอยละ 10 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนกิจกรรมตองบประมาณ บาท 50,000 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           วีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

10 รายการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           โรงเรียนขนาดเล็กมีวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครู 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึนหลังจากไดรับการสนับสนุนวีดีทัศนประกอบการเรียน

การสอน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

07
01

01
42

 

1. สื่อวีดิทัศนประกอบการเรียน

การสอนสำหรับโรงเรียนขนาด

เล็ก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 450000 บาท 

คาวัสดุ 50000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 

บาท 

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 

รวม 500,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอน

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ

วิดีทัศน 

รายการ 0 10 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน

ขนาดเล็กสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปที่

ผานมา 

รอยละ 0 10 0 0 

       

 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง ศูนยการศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ        รหัสโครงการ 6505000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กท่ีมีความบกพรองตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางท่ัวถึงโดยจัดต้ังศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค  

(ภาคกลาง) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ.2548 นั้น จากการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ได

ดำเนินการกิจกรรมหลายอยางในปงบประมาณ 2564 สามารถเปนศูนยสาธิตใหนักศึกษาไดมีความรูและเจต

คติท่ีดีในการดูแลชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการสอนเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนแหลงบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ใหแกบุคลากรทาง

การศึกษาและการศึกษาพิเศษในทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและผูปกครองไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ  ศูนยการศึกษาพิเศษเล็งเห็นวากิจกรรมท่ีไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นใน

ปงบประมาณ 2565 จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมุงหวังวา ศูนย

การศึกษาพิเศษ จะเปนศูนยสาธิตการจัดการศึกษาพิเศษ แกนักศึกษา ครู และบุคลกรทางการศึกษาท่ี

เก่ียวของ และเปนการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1)  เพ่ือใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2) เพ่ือพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษและบูรณาการ

วิชาการสูชุมชนแกบุคลากรในหนวยงานตางๆ 
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 3) เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหมีทักษะการเรียนรู และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถ

ดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 4) เปนศูนยสาธิตสำหรับนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

5. กลุมเปาหมาย 

 เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  นักเรียน  นักศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

 2) จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

 3) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. 1. จำนวน/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและในทองถ่ินในจังหวัดใกลเคียงดานการศึกษาพิเศษ โครงการ 7 

   2. จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง ที่เขารับการพัฒนา คน 300 

   3. จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาทักษะและฝกทักษะดานการเรียนรูในศูนยการศึกษา

พิเศษและในชมุชน 

คน 70 

เชิงคุณภาพ    

   1. เขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ เปอรเช็น 85 

   2. เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการดานการเรียนรูเพ่ิมข้ึน เปอรเช็น 85 

   3. ครู ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

เปอรเช็น 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เปอรเซ็น 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส เปอรเช็น 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) มีการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษท่ีดี 

 2) จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนาไดรับ

ความรูความเขาใจทางดานการศึกษาพิเศษ 

 3) จำนวนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทางดานการฝกทักษะ 
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 4) จำนวนเด็กท่ีมีปญหาทางพัฒนาการ ปญหาทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนาเพ่ือเขาเรียนรวมได 

 5) เด็กพิเศษในชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต 

 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) การบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2) บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพและสามารถนำความรูมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือกอใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3) ศูนยการศึกษาพิเศษสามารถเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษใหแกชุมชนและ

หนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูทักษะตาง ๆ และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึนและผูปกครองมีทักษะในการดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

 5) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 

 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ใหบริการวิชาการแกชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีดานการศึกษาพิเศษ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ แผนการปฏบิตังิาน 

 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
03

01
42

 

1. การบริหารจัดการงาน

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน  

21,600 บาท  

   คาวิทยากร  6 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ   600 บาท  

• คาใชสอย 198,400 บาท  

   คาที่พัก   

   คาอาหาร   

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

   คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา

น้ำมัน/คาเชาเหมา        

   คาจางเหมาบริการปรับปรุง

ซอมแซมอาคารภายใน ภายนอก 

หองเรียน  

   คาซอมแซมครุภัณฑ  

• คาวัสดุ 80,000 บาท  

  - วัสดุจัดกิจกรรม /วัสดุสำนักงาน

  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 40,000.00 120,000.00 90,000.00 50,000.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ แผนการปฏบิตังิาน 

 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
03

02
42

 

2. บริการวิชาการดาน

การศึกษาพิเศษสำหรับ

ผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครอง

และนักศึกษา ในชุมชนและ

ในทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

  

• คาตอบแทน  200,000 บาท

  

   คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ   600 

บาท   

• คาใชสอย 100,000 บาท  

   คาที่พัก   

   คาอาหาร   

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

  

   คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา

น้ำมัน/คาเชาเหมา        

• คาวัสดุ 100,000 บาท  

  - วัสดุจัดกิจกรรม   

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000 บาท 

400,000.00 80,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 

10
31

10
03

03
42

 

3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ดานการเรียนการสอน

สำหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในศูนยการศึกษาพิเศษ

และในชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

  

• คาตอบแทน  450,000 บาท

  

   คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ   600 

บาท   

   คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ  150 บาท

  

• คาใชสอย 30,000 บาท  

   คาที่พัก   

   คาอาหาร   

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

  

   คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา

น้ำมัน/คาเชาเหมา        

• คาวัสดุ 20,000 บาท  

  - วัสดุจัดกิจกรรม   

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 บาท 

500,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 

รวม 1,200,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การบริหารจัดการงานศูนยการศึกษา

พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85 รอยละ 2 2 2 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 2 2 2 2 

2. บริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ

สำหรับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครองและนักศึกษา ในชุมชน

และในทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 7 กิจกรรม 2 2 2 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 2 2 2 1 

3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการ

เรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในศูนยการศึกษาพิเศษ

และในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85 รอยละ 3 3 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 3 3 3 3 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารย ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย    

     รหัสโครงการ 6502000001 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏริปูประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เป้าหมายที ่: 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[   ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[   ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
[   ] ด้านวิจัย 
[   ] ด้านบรกิารวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และในปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 
จำนวน 8 ห้องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม สอดแทรกนวตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ(Project Approach) การสอนแบบธรรมชาติ (Whole Lanquaqe Approach) และประยุกต์
หลักการใช้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันมากข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

2) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านจำนวน 221 คน 

2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 
3) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  ร้อยละ 90 
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6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 619,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. 1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 221 
   2. 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชั้น 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. 1. นักเรียนมีความพร้อมทางสติปัญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 100 
   2. 2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ร้อยละ 100 
   3. 3. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. 1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. 1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัยต่อคน ไม่เกิน บาท 2,518 
   2. 2. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 1 ต่อคน ไม่เกิน บาท 2,782 
   3. 3. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 2 ต่อคน ไม่เกิน บาท 2,995 
   4. 4. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 3 ต่อคน ไม่เกิน บาท 2,995 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  
     ผลผลติ (Output)  
           นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
     ผลลัพธ ์(Outcome)  
           นักเรยีนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
01

01
42

 

1. สนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด :  1.ค่าตอบแทน 
 2.ค่าใช้สอยและวัสดุ เช่น 
    - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดการเรียน
การสอน 
    - ค่าวัสดุ/อุกปกรณ์สำนักงาน 
    - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,500 บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
 

371,500.00 135,700.00 135,000.00 100,800.00 0.00 

10
41

01
01

02
42

 

2. ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าหนังสือ
เรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ  
จำนวน 221 คน คนละ 200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,200  บาท 
(สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
 

44,200.00 0.00 0.00 0.00 44,200.00 

10
41

01
01

03
42

 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
-ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 
216 คน คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน  21,600 บาท 
-ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 
221 คน  คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน 22,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,700 บาท 
(สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

43,700.00 21,600.00 0.00 0.00 22,100.00 

10
41

01
01

04
42

 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : -จัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน  
จำนวน 221 คน  คนละ 300 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  66,300 บาท 
(หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

66,300.00 0.00 0.00 0.00 66,300.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
01

05
42

 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทัศนศึกษาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3) 
- ค่าอาหาร จำนวน 115 คนๆละ 
1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน 
6,900 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 115 คนๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท เป็นเงิน 8,050 บาท 
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 2 คันๆ
ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 
บาท 
-ค่าวัสดุ 8,830 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,780 บาท 
(สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) 
 

47,780.00 0.00 0.00 0.00 47,780.00 

10
41

01
01

06
42

 

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทัศนศึกษาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1) 
- ค่าอาหาร จำนวน 54 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 60 บาท จำนวน 3,240 
บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 54 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 
บาท จำนวน 3,780 บาท 
- ค่าบำรุงรถบัส 1 คันๆ ละ 
1,000 บาท 
- ค่าน้ำมัน 1 คันๆ ละ 1,000 
บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท จำนวน 1,800 บาท 
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,820 บาท 
หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยย่ีสิบบาท
ถ้วน) 
 
 

15,820.00 0.00 0.00 0.00 15,820.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
01

07
42

 

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทำบุญวันพระ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2564  ถึง 
วันที่ 30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทำบุญวันพระ 
-ค่าวัสดุน้ำมัน (รถบัส) จำนวน 4 
ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท รวมเงิน 
4,000 บาท 
-ค่าวัสดุน้ำมัน (รถตู้) จำนวน 2 
ครั้ง ครั้งละ 400 บาท รวมเป็น
เงิน 800 บาท 
-ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 6 ครั้ง 
ครั้งละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 
7,200 บาท   
-ค่าวัสดุ 18,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,500 บาท 
สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน 
 
 

30,500.00 3,800.00 2,200.00 20,100.00 4,400.00 

รวม 619,800.00     

 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
สาธิตปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

คน 221.00 221.00 217.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 0.00 

2. ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ระดับชั้น 0.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียนนโยบายเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ระดับชั้น 4.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 100.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ระดับชั้น 0.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

ระดับชั้น 0.00 0.00 0.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

ระดับชั้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำบุญวันพระ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

ระดับชั้น 4.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ   จันทร์เนตร์ 
 

76



 
 
 

โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมสาธิต    

     รหัสโครงการ 6503000001 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏริปูประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที ่: 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[   ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[   ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
[   ] ด้านวิจัย 
[   ] ด้านบริการวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 5 รายการ คือ ค่าบริหารการจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการประจำทุกปีที่รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับนักเรียนทุกคน และสะท้อนให้เห็นถึงความ
ตั้งใจจริงในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคน ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โครงการนี้ในทุก
ปีที่ผ่านมาได้ช่วยสนับสนุนในด้านการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง โรงเรียนประถม
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ื อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบองค์รวม ในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้หลายลักษณะผ่านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ การเรียนหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ ในบทเรียนและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึงดำเนินโครงการ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร 

2) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน 
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3) เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ในด้านหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) จำนวนนักเรยีนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 453 คน 

2) จำนวนผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 
453 คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,775,500.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนยนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คน 453 
เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน ระดับชั้น ป. 1 ไม่เกิน บาท/คน 2,401 
   2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 2 ไม่เกิน บาท/คน 2,395 
   3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.3 ไม่เกิน บาท/คน 2,398 
   4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.4 ไม่เกิน บาท/คน 2,452 
   5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 5 ไม่เกิน บาท/คน 2,591 
   6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 6 ไม่เกิน บาท/คน 2,604 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  
     ผลผลติ (Output)  
           สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
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     ผลลัพธ ์(Outcome)  
           นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
 
12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
02

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
เรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย , 
ค่าวัสดุ 
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 
2. ค่าเช่ารถ/ยานพาหนะ 
3. ค่าถ่ายเอกสาร 
4. ค่าเข้าเล่มเอกสาร, วารสาร, 
คู่มือ. หลักสูตร และรายงาน
ต่างๆ 
5. ค่าวัสดุสำนักงาน 
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
7. ค่าวัสดุกีฬา 
8. ค่าวัสดุการเกษตร 
9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
11. ค่าวัสดุเผยแพร่และ
โฆษณา 
12. ค่าวัสดุสื่อการเรียนการ
สอน 
13. ค่าวัสดุซ่อมแซม 
14. ค่าวัสดุการศึกษา 
15. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 
16. ค่าวัสดุอื่น ๆ 
17. ค่าลงทะเบียน 
18. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
19. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
20. ค่าทางด่วน 
21. ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 876,900 
บาท 

876,900.00 160,000.00 295,000.00 295,000.00 126,900.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
02

03
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การ
เรียน (เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 
195 บาท/คน 
ภาคเรียนที่ 2/2564 = 
88,335 บาท  
ภาคเรียนที่ 1/2565 = 
91,765 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,100 
บาท 

180,100.00 88,335.00 0.00 91,765.00 0.00 

10
41

01
02

04
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน (เรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาค
เรียนที่ 2/2564 คนละ 360 
บาท/คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,900 
บาท  

164,900.00 0.00 0.00 164,900.00 0.00 

10
41

01
02

05
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดซื้อ
หนังสือเรียน (เรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2565 = 
332,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 332,000 
บาท 

332,000.00 0.00 0.00 332,000.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
02

06
42

 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตร
นารี สามัญ ระดับชั้น ป. 4-6 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วนัที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าวิทยากร จำนวน 5 คน 
ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
= 9,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
จำนวน 213 คน จำนวน 7 มื้อ 
ๆ ละ 60 บาท = 89,460 
บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
นักเรียน จำนวน 213 คน 
จำนวน 5 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
= 37,275 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,735 
บาท 

135,735.00 0.00 135,735.00 0.00 0.00 

10
41

01
02

07
42

 

6. กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมอบรมการใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างสรรค์
งานกราฟฟิก สำหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.6 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าตอบแทน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 
1 คน 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
= 1,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
41

01
02

08
42

 

7. กิจกรรมที่ 7 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป. 4-6 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
จำนวน 3 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 
ละ 600 บาท = 5,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
จำนวน 213 คน จำนวน 1 มื้อ 
ๆ ละ 60 บาท = 12,780 
บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
นักเรียน จำนวน 213 คน 
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
= 7,455 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,635 
บาท  

25,635.00 0.00 0.00 25,635.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
02

09
42

 

8. กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ ระดับชั้น ป. 1 - 6 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : เงินอุดหนุน  
ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
จำนวน 453 คน จำนวน 1 มื้อ 
ๆ ละ 60 บาท = 27,180 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
นักเรียน จำนวน 453 คน 
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
= 15,855 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถ/
ยานพาหนะ = 15,395 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,430 
บาท 

58,430.00 0.00 0.00 0.00 58,430.00 

รวม 1,775,500.00     

 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

คน 453.00 453.00 445.00 445.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 453.00 0.00 445.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

ร้อยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 0.00 0.00 445.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน 
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 0.00 0.00 445.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

5. กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - 
เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป. 4-6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 213.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมอบรมการใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างสรรค์งานกราฟฟิก 
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 78.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 213.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้น ป. 1 - 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 453.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม 
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม   

     รหัสโครงการ 6504000001 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏริปูประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที ่: 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    แผนงาน :  P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[   ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[   ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
[   ] ด้านวิจัย 
[   ] ด้านบริการวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 
3. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ 
โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของ
โรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความสำคัญกับ
การสร้างสวัสดิการพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน  ในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  

2) เพ่ือผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
3) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
5) เพ่ือยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
6) เพ่ือให้นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) เพ่ือให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา จำนวน 2 ระดับชั้น 

2) นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ จำนวน 6 ระดับชั้น 
3) บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาในด้านจัดการเรียนการสอน  

 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 5,542,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 791 
   2. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รัยการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 85 
   2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับชั้น 2 
   2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 85 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.1 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 6,058 
   2. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.2 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 6,171 
   3. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.3 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 6,246 
   4. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.4 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 7,094 
   5. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.5 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 7,036 
   6. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.6 ต่อคน:1ปีงบประมาณ บาท 6,874 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  
     ผลผลติ (Output)  
           นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ผลกระทบ (Impact)  
             ผู้ปกครองทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
     ผลลัพธ ์(Outcome)  
           นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร จำนวน 2 ระดับชั้ 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
03

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสาธิตมัธยม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค. 64 - ก.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.ค่าจ้างเหมาบริการ  
2.ค่าตำรา,วารสาร,คู่มือ,นวนิยาย
,นิตยสาร    และหนังสือพิมพ์ 
3.ค่าวัสดุสำนักงาน  
4.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
5.ค่าวัสดุกีฬา  
6.ค่าวัสดุการเกษตร  
7.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
8.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
9.ค่าวัสดุการศึกษา  
10.ค่าวัสดุซ่อมแซม  
11.ค่าถ่ายเอกสาร  
12.ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ  
หลักสูตร และรายงานต่าง ๆ  
13.วัสดุเวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล  
14.ค่าล้างอัดภาพ  
15.ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา 
16. ค่าจ้างสอนอาจารย์พิเศษ 
17. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ 
18.วัสดุอื่น  
ตอบแทน,ใช้สอย 
รายละเอียด : 1.เบี้ยเลี้ยงไปราชการ  
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
3.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ  
4.ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักไปราชการ 
5. ค่าทางด่วน 
6. ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3069800 บาท 

3,069,800.00 900,000.00 1,200,000.00 800,000.00 169,800.00 

10
41

01
03

03
44

 

2. กิจกรรมที่ 3 ค่า
อุปกรณ์การเรียนนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.64-ก.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369,900 บาท 

369,900.00 195,710.00 0.00 174,190.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
03

04
44

 

3. กิจกรรมที่ 4  ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.64-ก.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 407,100 บาท 

407,100.00 0.00 0.00 407,100.00 0.00 

10
41

01
03

05
44

 

4. กิจกรรมที่ 5 ค่า
หนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.64-ก.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : ค่าหนังสือเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 925,800 บาท 

925,800.00 0.00 925,800.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

06
42

 

5. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านภาษา
และวัฒนธรรมตะวันตก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ต.ค.64-ธ.ค.64 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 60 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
145 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท 
• ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 1 คน 4 ชั่วโมงๆละ 500 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,050 บาท 

15,050.00 15,050.00 0.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

07
42

 

6. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอบรม
กฎหมาย ICT เบื้องต้น 
ระดับชั้น ม.1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 60 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
145 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท 
• ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 500 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050 บาท 

16,050.00 0.00 16,050.00 0.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
03

08
42

 

7. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตามรอยเมือง
โบราณ ม.1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
145 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 
- ค่าเข้าชมวังโบราณและค่าจักรยาน 
จำนวน 145 คนๆละ 200 บาท 
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 4 คันๆละ 
13,400 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,900 บาท 

108,900.00 0.00 108,900.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

09
42

 

8. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กรุงศรีอยุธยา ระดับชั้น 
ม.2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 188 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
188 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 
- ค่าเช่ารถสองแถว 1 วันๆละ 10 คันๆ
ละ 2,000 บาท 
• ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 5 ชั่วโมงๆละ 
300 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,340 บาท 

58,340.00 0.00 58,340.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

10
42

 

9. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้กรุง
รัตนโกสินทร์ ระดับชั้น ม.
3 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 148 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
148 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 50 บาท  
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ 
13,400 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
148 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท  
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ 
13,400 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,840 บาท 

66,840.00 0.00 66,840.00 0.00 0.00 

10
41

01
03

11
42

 

10. กิจกรรมที่ 11 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้น ม.1 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.65-มิ.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 7 
มื้อๆละ 60 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 
145 คนๆละ 7 มื้อๆละ 30 บาท 
- ค่าอุปกรณ์สำหรับสร้างค่ายลูกเสือ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,350 บาท 

93,350.00 0.00 0.00 93,350.00 0.00 
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รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย หมวดรายจา่ย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
41

01
03

12
42

 

11. กิจกรรมที่ 12 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้น ม.2 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เม.ย.65-มิ.ย.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าบริการการจัดกิจกรรมรวม
ค่าอาหารและค่าที่พัก จำนวน 188 
คนๆละ 410 บาท  
- ค่าเหมาจ่ายรถบัสจำนวน 3 คันๆละ 
24,000 บาท      
- ค่าเหมาจ่ายรถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 
10,000 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,080 บาท 

159,080.00 0.00 0.00 159,080.00 0.00 

10
41

01
03

13
42

 

12. กิจกรรมที่ 13 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้น ม.3 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ม.ค.65-มี.ค.65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย 
- ค่าบริการการจัดกิจกรรมรวม
ค่าอาหาร ที่พัก และทัศนศึกษา 
จำนวน 148 คนๆละ 1,200 บาท  
- ค่าต๋ัวรถไฟ 148 คนๆละ 500 บาท 
- ค่าอุปกรณ์สำหรับสร้างค่ายลูกเสือ 
890 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252,490 บาท 

252,490.00 0.00 252,490.00 0.00 0.00 

รวม 5,542,700.00     

 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมัธยม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 791.00 791.00 770.00 770.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
จบการศึกษา 2 ระดับชั้น 

คน 0.00 0.00 241.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 791.00 0.00 770.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด 

คน 791.00 0.00 770.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 770.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด 

คน 0.00 0.00 770.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 770.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด 

คน 0.00 770.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 145.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อบรมกฎหมาย ICT เบื้องต้น ระดับชั้น 
ม.1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 145.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยเมือง
โบราณ ม.1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 145.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้กรุงศรีอยุธยา ระดับชั้น ม.2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 188.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์ 
ระดับชั้น ม.3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 148.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้น ม.1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 145.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้น ม.2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 0.00 188.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

12. กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้น ม.3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 

คน 0.00 148.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมมากข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยะ     มีอนันต์ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

     รหัสโครงการ 6506000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพหมาย

รวมถึงการท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจำเปนในการประกอบ

อาชีพและทักษะท่ีจะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ี

เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมี

ศักยภาพดานอ่ืนๆเพ่ือสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควร

ตองมีความพรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากท่ีสุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเล็งเห็น

ความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 2) เพ่ือเสริมสรางบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 658,710.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตร 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจำวันได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
01

01
42

 

1. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 – 30/09/65 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 176,400  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  176,400 

บาท 

176,400.00 54,000.00 61,200.00 36,000.00 25,200.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
01

02
42

 

2. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 19,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 263,070 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 282,470 บาท 

 

282,470.00 33,000.00 38,610.00 188,110.00 22,750.00 

10
21

03
01

03
42

 

3. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตร

ภาษาญ่ีปุน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 100,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 62,620 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 163,420 บาท 

 

163,420.00 25,000.00 47,880.00 65,240.00 25,300.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
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4. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรสห

วิทยาการอิสลามเพ่ือการ

พัฒนา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 10,800 บาท 

คาใชสอย/วสัดุ เปนเงิน 12,220 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,020 บาท 

 

23,020.00 3,600.00 10,000.00 9,420.00 0.00 

10
21
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5. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรดนตรี

สากล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 31/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,000 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,400 บาท 

 

13,400.00 6,700.00 6,700.00 0.00 0.00 

รวม 658,710.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 85 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ครั้ง 1 1 1 1 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 85 

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาษาญ่ีปุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ครั้ง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 85 

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรสหวทิยาการอิสลามเพ่ือการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ครั้ง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 85 

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรดนตรีสากล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ครั้ง 1 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

     รหัสโครงการ 6506000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การดำเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทำใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป

กับการพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจำเปนสำหรับศตวรรษท่ี 21 สำหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สาระวิชาก็มี

ความสำคัญ แตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา 

ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียน

แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 

 2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 136,190.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา กิจกรรม 19 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความรูเพ่ิมข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใช

ในชีวิตประจำวันได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถการดำเนินชีวิตตามการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

01
42

 

1. พัฒนาทักษะทางดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 31/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

02
42

 

2. สัมมนาทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

03
42

 

3. อบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาไทยสำหรับสื่อมวลชน 

(กิจกรรมสงเสริมทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
21

02
01

04
42

 

4. สงเสริมทกัษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

ภาษาญ่ีปุน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : ดำเนินกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ดำเนินกิจกรรมแลวเสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละของจำนวนคาใชจายใน

กิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไวในตาราง

การดำเนินงานของกิจกรรม 

01/10/64 - 30/09/65 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 11,200 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

05
42

 

5. อบรมการใหบริการของ

หนวยงานภาครัฐแก

ผูประกอบการใน ศศตวรรษที่ 

21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 3,250 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 6,850 บาท 

6,850.00 0.00 0.00 6,850.00 0.00 

10
21

02
01

06
42

 

6. อบรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนใน 

ศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 31/03/65 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

 

 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

07
42

 

7. สื่อสารอยางไรในยุค New 

Normal 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

 

 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

08
42

 

8. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 

21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

นิเทศศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 21,300 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,500 บาท 

28,500.00 0.00 0.00 28,500.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

09
42

 

9. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/65 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 4,460 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,060 บาท 

8,060.00 0.00 0.00 0.00 8,060.00 

10
21

02
01

10
42

 

10. เสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ ๒๑ (นิติเวชศาสตร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 9,180 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,380 บาท 

16,380.00 0.00 0.00 16,380.00 0.00 

10
21

02
01

11
42

 

11. การผลิตสื่อการเรียนการ

สอนประวัติศาสตรในรูปแบบ

บอรดเกมส 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

12
42

 

12. อบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (การ

ตัดตอเพลง สำหรับใช

ประกอบการสรางสรรคงาน

ทางดานศิลปะการแสดง) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

13
42

 

13. พัฒนาทักษะการเรียนรู

ดานดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 1,300 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,700 บาท 

 

 

6,700.00 6,700.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

14
42

 

14. อบรบเชิงปฏิบัติการทาง

ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 1,300 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,700 บาท 

 

6,700.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

15
42

 

15. การฝกวิจัยชุมชน

ภาคสนาม สำหรับรุนพัฒนา

ชุมชน ๒๕๖๒ หมู ๑ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 

10
21

02
01

16
42

 

16. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 หลักสูตร

ประยุกตศิลป 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : ดำเนินกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละของจำนวนคาใชจายใน

กิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไวในตาราง

การดำเนินงานของกิจกรรม 

01/10/64 - 30/09/65 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 

5,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท 

 

 

5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 

10
21

02
01

17
42

 

17. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม

เพ่ือการพัฒนา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

18
42

 

18. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรดนตรีศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

19
42

 

19. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรการสอนภาษาจีน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 136,190.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

2. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

3. อบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับ

สื่อมวลชน (กิจกรรมสงเสริมทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

4. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 สำหรับนักศึกษาภาษาญ่ีปุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

5. อบรมการใหบริการของหนวยงาน

ภาครัฐแกผูประกอบการใน ศศตวรรษที่ 

21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

6. อบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเรียนใน ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

7. สื่อสารอยางไรในยุค New Normal ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

8. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

9. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศ

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 0 85 

10. เสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

๒๑ (นิติเวชศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

11. การผลิตสื่อการเรียนการสอน

ประวัติศาสตรในรูปแบบบอรดเกมส 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 (การตัดตอเพลง สำหรับ

ใชประกอบการสรางสรรคงานทางดาน

ศิลปะการแสดง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

13. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานดนตรีใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

14. อบรบเชิงปฏิบัติการทางดนตรีใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

15. การฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม สำหรับ

รุนพัฒนาชุมชน ๒๕๖๒ หมู ๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

16. สงเสริมทักษะการเรยีนรูในศตวรรษ

ที่ 21 หลักสูตรประยุกตศิลป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

17. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสห

วิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

18. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรดนตรี

ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

19. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการสอน

ภาษาจีน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือ 

                    การดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข    รหสัโครงการ 6506000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65103 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ

วินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนและผูอ่ืน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 105 จำนวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนำพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ สูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการ ไมต่ำกวา (2,000 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวชิาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันประเทศไทยกำลังเขาสูภาวะท่ีเรียกวา  สังคมผูสูงอายุ ซ่ึงหมายถึง สังคม ท่ีมีจำนวน

ผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ  ซ่ึงผูสูงอายุเปนวัยท่ีพรอมไปดวยความรู 

ประสบการณชีวิตมาก เปนผูสืบทอดภูมิปญญามิใหสูญหาย มีพลังในการสรางสรรคสิ่งตางๆ ไดดี  เปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา ลูกหลานและคนรุนหลังควรคำนึงถึงคุณคาและประโยชนของผูสูงอายุ ดังนั้น 

หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะไดตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ

ท่ีจะทำใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมีความสำคัญตอครอบครัวเพ่ือใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตและการ

ดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเปนประชากรท่ีลวนกำลังเติบโตเจริญวัยข้ึนมาทดแทน

ผูใหญและจะเปนกำลังสำคัญของชาติตอไปในอนาคตจึงถือวาเปนทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็กและ

เยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและรางกายแข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรม

ประจำใจแลว ก็จะเห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองเปนผูท่ีมีขีดความสามารถและมีคุณคาสงผลให

ประเทศชาติเจริญสืบไป จากขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพรอมและเตรียมตัวท่ีดีแก

ประชาชน จึงเสนอโครงการสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือ

การดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข  เพ่ือจะทำใหผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถ

อยูรวมกับครอบครวั และสังคมไดอยางมีความสุข 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือการดำเนิน

ชีวิตท่ีเปนสุข   

 2) เพ่ือเสริมสรางพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 ตำบล/โรงเรียนในตำบล ประชาชนจังหวัดอางทอง 40 

ตำบล/โรงเรียนในตำบล 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,950,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนพ้ืนที่เปาหมายในการดำนเนินกิจกรรม ตำบล 80 

   2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา คน 2,000 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนมีความรูความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมากย่ิงข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ประชาชนมีความรูความเขาใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคม

ไดอยางมีความสุข 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนดำเนินชีวติไดอยางเปนสุข 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

04
01

01
42

 

1. บริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/64 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาใชสอย/

วัสดุ 

       คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/

คาเชารถ/คาทางดวน/คา

บำรุงรถ/คาที่พัก 

       - คาอาหารกลางวัน 

       - อาหารวางเครื่องด่ืม 

       - คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง

อ่ืนๆ 

       - คาเชาหองประชุม 

         - คาสาธารณูปโภค 

         - คาวัสดุ 

(ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 

บาท 

300,000.00 25,000.00 100,000.00 100,000.00 75,000.00 

10
31

04
01

02
42

 

2. สงเสริมประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข

เพ่ือการดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/64 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

และ จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรจำนวน 1,080 ชั่วโมง 

เปนเงิน 648,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

1,302,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คา

เชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง

รถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจาง

ทำเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,650,000 

บาท 

1,650,000.00 350,000.00 600,000.00 700,000.00 0.00 

รวม 1,950,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. บริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

ความกาวหนาของการดำเนิน

โครงการ 

รอยละ 10 40 70 100 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ 

รอยละ 10 40 70 100 

2. สงเสริมประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุขเพ่ือการดำเนินชีวิตที่เปน

สุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 

คน 400 800 800 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน

มีความรูความเขาในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขมาก

ย่ิงข้ึน 

รอยละ 85 85 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 

 

115



 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสราง 

                    ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ    รหัสโครงการ 6506000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนนุการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ไดนอมนำหลัก “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิต

อยางมีคุณคาการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในสวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2 การ

สรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม และยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางยั่งยืนจากความจำเปนเรงดวนตามนโยบายของชาติ และตามแผนพัฒนาแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ท้ัง 3 ยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน 

สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสำรวจปญหาความตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย 

 2) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 
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  2.1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในดานทุนชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและผูสูงอายุ 

  2.2)  เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในเชิงพ้ืนท่ี  

 3) เพ่ือสรางแรงจูงใจของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

 4) เพ่ือสรางการมีสวนรวมของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครัวเรื่อนเปาหมายท่ีมีความยากจนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ครัวเรือนเปาหมายที่มีความยากจน ครัวเรือน 46 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครัวเรือนเปาหมายพนจากระดับความยากจน รอยละ 60 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีรายรับเพ่ิมข้ึนและรายจายลดลง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนพนเกณฑความยากจน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
02

01
42

 

1. บริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/

วัสดุ 

       คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/

คาเชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง

รถ/คาที่พัก 

       - คาอาหารกลางวัน 

       - อาหารวางเครื่องด่ืม 

       - คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง

อ่ืนๆ 

       - คาเชาหองประชุม 

         - คาสาธารณูปโภค 

         - คาวัสดุ 

(ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190,000 

บาท 

190,000.00 25,000.00 60,000.00 60,000.00 45,000.00 

10
31

03
02

02
42

 

2. สงเสริมศักยภาพชุมชนฐาน

รากมุงสูการสรางงาน สราง

อาชีพ สรางรายไดเพ่ือสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแก

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรจำนวน 384 ชั่วโมง 

เปนเงิน 230,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

729,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 960,000 

บาท 

960,000.00 60,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 

        

รวม 1,150,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. บริหารจัดการและติดตามประเมินผล

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

ความกาวหนาของการดำเนิน

โครงการ 

รอยละ 20 40 70 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ

ของการดำเนินโครงการ 

รอยละ 20 40 70 100 

2. สงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสู

การสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได

เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแก

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือน

เปาหมายที่มีความยากจน 

ครัวเรือน 6 20 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน

เปาหมายพนจากระดับความ

ยากจน 

รอยละ 0 0 60 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  

                    (COVID 19)       รหสัโครงการ 6506000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

      ปญหาการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ยังคงเปนปญหาใหญท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทย 

สงผลโดยตรงตอความม่ันคงดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนประเทศอยางกวางขวาง การ

แพรระบาดของชื้อไวรัสนี้เริ่มข้ึนเม่ือประมาณเดือนธันวาคม 2019 และมีการพัฒนาสายพันธุจนสงผลถึง

กระบวนการรักษาทางการแพทยยากมากข้ึน จึงเปนท่ีนาหวั่นวิตกตอสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน

เปนอยางมาก ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรสันี้ทำใหเกิดปญหาการวางงาน ปญหาการหยุดชะงัก

ของการศึกษาในกลุมวัยเรียน กิจกรรมทางสังคมนอยลง ปญหาดานสุขภาพ ปญหาขยะติดเชื้อ เปนตน  

      ดังนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันการศึกษา

ท่ีมีบทบาทและหนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาทองถ่ินโดยใช

กระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในทองถ่ินใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะสงผลถึงการพัฒนาในระดับสังคมและประเทศชาติตามลำดับ จึงตระหนักได

วา การถายทอดองคความรู การสรางความเขาใจ และการสรางความตระหนัก และรวมพัฒนาใหเกิดสังคมท่ี

นาอยูเปนอีกบทบาทและหนาท่ีหนึ่งของสถาบันการศึกษาท่ีอยูในทองถ่ินพึงปฏิบัติ  โครงการโครงการเตรียม

ความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID 19) จึงเปนโครงการมุงเนนการ

เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับการแพรกระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส เพ่ือใหสถานศึกษา สถานท่ีสำคัญของ
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ชุมชน และสภาพแวดลอมของชุมชนเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยตอประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน และเพ่ือเปนการสราง

สุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเตรียมความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในชุมชน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 จำนวนชุมชน 5  ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือจัดจาง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/01/2565 ถึง วันท่ี 31/03/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชน 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. สามารถควบคมุการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในชุมชนได รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ชุมชนสามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนในชุมชนมีความเขาใจและสามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได

ดวยตนเอง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ชุมชนมีความปลอดภยัและสามารถดำเนินชีวิตในวิถีแบบใหมไดอยางเปนสุข 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

 1. พัฒนาและสงเสริม

สภาพแวดลอมของชุมชน

เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อโคโรนา

ไวรัส 2019 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 31/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด : 

• คาใชสอย/วัสดุ 

       คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/

คาเชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง

รถ/คาที่พัก 

       - คาอาหารกลางวัน 

       - อาหารวางเครื่องด่ืม 

       - คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง

อ่ืนๆ 

       - คาเชาหองประชุม 

         - คาสาธารณูปโภค 

         - คาวัสดุ 

(ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 

บาท 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

รวม 150,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนาและสงเสริมสภาพแวดลอมของ

ชุมชนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนใน

พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชน 0 5 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ

ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสในพ้ืนที่ได 

รอยละ 0 80 0 0 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารย ดร.วิชชุลดา  ตันประเสริฐ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุง 

                    ศิลปวัฒนธรรม       รหัสโครงการ 6506000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญ

ของการใหบริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพท่ีเพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงไดจัด

โครงการการบริการวิชาการใหแกชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับบริบท

ตามความตองการของชุมชนสังคมท้ังนี้เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคม

และประเทศชาติโดยไดกำหนดแผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือใหการดำเนินงาน

บริการวิชาการของหนวยงานตางๆเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ

กิจ ยุทธศาสตรของคณะฯรวมท้ังจะทำใหการดำเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการดำเนินการอยาง

เปนระบบมากยิ่งข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม 

 2) เพ่ือเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมใน

การบริการวิชาการ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประะชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/06/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 465,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและสังคมไดบบรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม กิจกรรม 18 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. - รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตาราง

การดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไดรับการพัฒนา 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

01
42

 

1. บริการวิชาการใหความรู

ภาษาจีน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย (แบบออนไลน) 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรจำนวน 50 ชั่วโมง เปน

เงิน 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

02
42

 

2. การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะ

ภาษาตางประเทศกับการบริการ

วิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 – 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

11,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,600 บาท 

25,600.00 25,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

04
42

 

4. สงเสริมศักยภาพและพัฒนา

องคความรูใหกับพนักงานทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 – 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

05
42

 

5. เยาวชนรูเทาทันสื่อ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 – 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 21,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,400 

บาท 

คาเบี้ยเลีย้ง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและ

เขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 16,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

07
42

 

7. การเสวนาวิชาการการจัดการ

เรียนการสอนสอนประวัติศาสตร

ในสถานศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

08
42

 

8. ขับขานรอยเรียงบทเพลงรูรัก

สามัคคี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 16,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

13,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

09
42

 

9. เรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อ

สมวยั 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท 

 

14,400.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

10
42

 

10. เสริมพลังชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมทำแผนที่

เดินดินการทองเที่ยวชุมชนบาน

กระแชง อำเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 21,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,400 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
04

11
42

 

11. เผยแพรความรูทางกฎหมาย

และจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

12
42

 

12. บูรณาการการเรียนการสอน

วิชาทักษะเครื่องเอกกับการบริการ

วิชาการสูทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 18,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

12,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
04

13
42

 

13. ผลิตภัณฑตกแตงภายในบาน 

จากเศษวัสดุกระดาษในครัวเรือน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

14
42

 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะการแสดงในทองถ่ิน" 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
04

15
42

 

15. การเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยว

ในชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

16
42

 

16. บูรณาการบริการวิชาการกับ

การเรียนการสอนสหวิทยาการ

อิสลาม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 9,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท 

 

17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 

10
31

10
04

17
42

 

17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุน

ใหม” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,600 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 14,000 บาท 

 

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 

10
31

10
04

18
42

 

18. ขยะกับปญหาสิ่งแวดลอม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 9,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 465,800     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. บริการวิชาการใหความรูภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการไดพัฒนาความรูทางดาน

ภาษาจีน เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

2. การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะ

ภาษาตางประเทศกับการบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หองสมุด

โรงเรียน 

แหง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หองสมุด

โรงเรียนที่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของสมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทย 

โรงเรียน 0 1 0 0 

4. สงเสริมศักยภาพและพัฒนาองค

ความรูใหกับพนักงานทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

5. เยาวชนรูเทาทันสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียน

ภาษาไทยเพ่ือชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 150 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 90 0 0 

7. การเสวนาวิชาการการจัดการเรียน

การสอนสอนประวัติศาสตรใน

สถานศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

8. ขับขานรอยเรียงบทเพลงรูรักสามัคค ี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

9. เรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อสมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

10. เสริมพลังชุมชนดวยกระบวนการมี

สวนรวมทำแผนที่เดินดินการทองเที่ยว

ชุมชนบานกระแชง อำเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

11. เผยแพรความรูทางกฎหมายและจิต

อาสาพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 90 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

12. บูรณาการการเรียนการสอนวิชา

ทักษะเครื่องเอกกับการบริการวิชาการสู

ทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

13. ผลิตภัณฑตกแตงภายในบาน จาก

เศษวัสดุกระดาษในครัวเรือน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 90 0 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะการแสดงในทองถ่ิน" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

15. การเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวใน

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

16. บูรณาการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนสหวิทยาการอิสลาม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุนใหม” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

18. ขยะกับปญหาสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรักความสามัคคีจากประวัติศาสตรเพ่ือรากฐานสังคมไทย    

     รหัสโครงการ 6506000016 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65103 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ

วินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนและผูอ่ืน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 105 จำนวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนำพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ สูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการ ไมต่ำกวา (2,000 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในฐานะมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินจึงเห็นความสำคัญของยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยมุงหวังใช

ประวัติศาสตรเพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคี สรางความกลมเกลียว และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดย

สาขาวิชาประวัติศาสตรเห็นความสำคัญในการสงเสริมการเรียนรู ทักษะทางประวัติศาสตร เหตุการณสำคัญใน

ประวัติศาสตรท่ีแสดงใหเห็นถึงจิตสำนึกในการรักชาติ รักประเทศ และเทิดทูนพระมหากษัตริย  สาขาวิชา

ประวัติศาสตรจึงมุงหวังท่ีจะสรางองคความรูประวัติศาสตรในสถานศึกษาเพ่ือปลูกจิตสำนึกความรัก ความ

ภาคภูมิใจในชาติ อธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริยของไทยท่ีดำรงอยูมาอยางยาวนาน โดยเนน

ประวัติศาสตรในสมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีเกาของไทยท่ีมีความสำคัญในฐานะศูนยกลางของ

ระบบบริหารราชการแผนดิน ศูนยการการเมืองการปกครอง ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ศูนยกลางทางศาสนา

และศิลปวัฒนธรรม กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีท่ีรุงเรืองอยูถึง 417 ป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย 

 2) เพ่ือใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยาและประวัติศาสตรทองถ่ิน  

 3) ใหความรูเก่ียวกับทักษะและกระบวนการทางประวัติศาสตร 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/บรรยาย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/06/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 159,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา คน 300 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจในประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริยมากยิ่งข้ึน 

 2) นักเรียนมีความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยาและประวัติศาสตรทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 

 3) นักเรียนมีทักษะและวิธีคิดผานกระบวนการทางประวัติศาสตรมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กลุมเปาหมายไดรับความรูทางประวัติศาสตรมากข้ึน  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริยมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะชวยใหนักเรียน

ไดเรียนรูพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย 

 2) นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรอยุธยามากยิ่งข้ึน 

 3) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองมากยิ่งข้ึน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

04
02

01
42

 

1. อบรมประวัติศาสตรเพ่ือ

รากฐานสังคมไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 4 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 

600บาท เปนเงิน 43,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 115,800 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก  

 - คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 100 

บาท จำนวน 300 คน เปนเงิน 

30,000 บาท 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม ม้ือละ 35 

บาท จำนวน 2 ม้ือ 300 คน เปน

เงิน 21,000 บาท 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ/คาเชา

หองประชุม เปนเงิน 57,600 

บาท 

 - คาวัสดุ 7,200 บาท 

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท 

159,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 0.00 

รวม 159,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. อบรมประวัติศาสตรเพ่ือรากฐาน

สังคมไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม

ประวัติศาสตรเพ่ือรากฐาน

สังคมไทย 

ครั้ง 1 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยเพชชรุง เทียนปวโรจน 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ        รหัสโครงการ 6507000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ไมมี 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน) 

 

 

141



ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 

กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ

เพื่อเปนการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนิน

โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ

ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาด

อาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและ

แรงงานจากประเทศ  ในกลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทำในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ

เวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิด

ปญหาภาวะการมีงานทำของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด 

คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

ในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดาน

ความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ดาน

ทักษะการวิเคราะห  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการ

พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทำงาน

ไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทำงานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆดาน ท้ังทางดานวิชาการ

และวุฒิภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด  การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ี

สำคัญของสาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดาน
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วิชาการ  ดังเปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี 

รวมท้ังความรูตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให

สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทำโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปน

การเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาอันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะ

วิทยาการจัดการสูงข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและ

ทางออม โดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ 

2)เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 

3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูศตวรรษท่ี 21 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ จำนวน 707 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนโดยนำนักศึกษาเขาศึกษาดูงานและ

จัดอบรมเพ่ิมเติมตามศาสตรวิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 310,650.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เขารวมกิจกรรม คน 707 

   2. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา รอยละ 85 

   2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 1 รอยละ 27 

   2. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 2 รอยละ 47 

   3. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 3 รอยละ 22 

   4. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 4 รอยละ 5 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายรายหัวผูเขารวมกิจกรรม บาท 440 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output) 

           1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรูเพ่ิมพูนประสบการท้ังทางตรงและทางออมโดยผาน

การเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ 

2) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           -ไมมี- 

     ผลลัพธ (Outcome) 

           นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาศักยภาพสูศตวรรษท่ี 21 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมนวัตกรรม

นักศึกษากลุม A และ กลุม B 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 1 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 

บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

02
42

 

2. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ  นักศึกษากลุม A 

และ กลุม B (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 1 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 

บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

03
42

 

3. อบรมเตรียมความพรอม

นักศึกษา อบรมการขายและการ

บริการ Service mind 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 1 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 

บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

04
42

 

4. กิจกรรมรายงานผลประจำป

ระหวางสาขากับบริษัทฯ 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.

คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท = 

1,400 บาท 

2.คาอาหารกลางวัน 20 

คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 

บาท = 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,400 

บาท 

3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

05
42

 

5. กิจกรรมประชุมผูปกครอง

และทำสัญญารับทุนการศึกษา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม - กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 

คาอาหารกลางวัน 20 

คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 

บาท = 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000 

บาท 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

10
21

03
02

06
42

 

6. กิจกรรมอบรมตนกลา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฏาคม - กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 1 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

1,200 บาท = 7,200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 

บาท 

7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

07
42

 

7. กิจกรรมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเชารถ

ตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 

2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 

บาท 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

10
21

03
02

08
42

 

8. กิจกรรมอบรม Excel for HR 

(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คา

สมนาคุณวิทยากร 1 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท = 3,600 บาท 

2.คาอาหารกลางวัน

สำหรับผูเขาอบรม 12 

คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 

บาท = 1,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,800 

บาท 

4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

09
42

 

9. กิจกรรมอบรมกฎหมาย

แรงงาน (สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คา

สมนาคุณวิทยากร 1 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท = 3,600 บาท 

2.คาอาหารกลางวัน

สำหรับผูเขาอบรม 12 

คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 

บาท = 1,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,800 

บาท 

4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

10
42

 

10. จัดซื้อวัสดุสาขา (สาขาวิชา

การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : จัดซื้อ

วัสดุสาขา 1 ครั้งๆละ 

11,280 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

11,280 บาท 

11,280.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

11
42

 

11. กิจกรรมศึกษาดูงาน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คา

บำรุงรักษารถบัส จำนวน 

1ครั้งๆละ 1,500 บาท = 

1,500 บาท  

2.คาน้ำมัน 5,960 บาท = 

5,960 บาท  

3.คาเชารถตู 2 คันๆละ 2 

วันๆละ 2,500 = 10,000 

บาท  

4.คาที่พัก 1 คืน 6,300 = 

6,300 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

23,760 บาท 

23,760.00 0.00 23,760.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

12
42

 

12. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ตามศาสตร (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คา

วิทยากร 4 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท = 

14,400 บาท 

2.คาวัสดุ 360 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

14,760 บาท 

14,760.00 14,760.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

13
42

 

13. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ

เพ่ือใชในการจัดการเรียนการ

สอนสำหรับสาขาวิชาการเปน

ผูประกอบการและสาขาวิชา

ธุรกิจระหวางประเทศสำหรับป

การศึกษา 2565 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ

สาขา 1 ครั้ง 6,840 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,840 

บาท 

6,840.00 0.00 6,840.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

14
42

 

14. ศึกษาดูงานเสริมสราง

ประสบการณเรียนรู (สาขาวิชา

การโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาเชา

รถตู จำนวน 1 วัน 2 คัน 

ๆ ละ 2,500 บาท = 

5,000 บาท 

2.คาเบี้ยงเลี้ยง จำนวน 4 

คน ๆ ละ 100 บาท = 

400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,400 

บาท 

5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

15
42

 

15. อบรมนักศึกษา ป 4 สู

ตลาดแรงงาน (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทนวิทยากร 1 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท = 3,600 บาท 

2.คาจัดทำเลมรายงาน

โครงการ 3 เลมๆละ 100 

= 300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,900 

บาท 

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 

10
21

03
02

16
42

 

16. ฝกทักษะภาวะผูนำนักศึกษา

การจัดการ ป 1-3 (สาขาวิชา

การจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทนวิทยากร 4 

คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท = 7,200 บาท 

2.คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 60 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 35 บาท = 

2,100 บาท 

3.คาจัดทำเลมรายงาน

โครงการ 3 เลมๆละ 100 

บาท = 300 บาท 

4.คาวัสดุ 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

11,600 บาท 

11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

17
42

 

17. ประกวดแผน CANVAS 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทนกรรมการ 3 

คนๆละ 400 บาท = 

1,200 บาท 

2.รางวัล 15,000 บาท 

3.คาจัดทำเลมรายงาน

โครงการ 4 เลมๆละ 100 

บาท = 400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

16,600 บาท 

16,600.00 0.00 0.00 16,600.00 0.00 

10
21

03
02

18
42

 

18. กิจกรรมพบปะผูปกครอง

นักศึกษาป 2565 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม - กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจัดทำ

เลมรายงานโครงการ 3 

เลมๆละ 100 = 300 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300 

บาท 

300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

19
42

 

19. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 1 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจาง

เหมารถโดยสาร 2 คันๆ

ละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,000 

บาท 

4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

20
42

 

20. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 2 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจาง

เหมารถบัสโดยสาร 

13,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

13,400 บาท 

13,400.00 0.00 13,400.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

21
42

 

21. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 3 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาจาง

เหมารถบัสโดยสาร 1 

คันๆละ 2 วันๆละ 

13,400 บาท = 26,800 

บาท 

2.คาเบี้ยเลี้ยง  5 คนๆละ 

2 วันๆละ 240 บาท = 

2,400 บาท 

3.คาที่พัก  5 คนๆละ 1 

วันๆละ 850 บาท = 

4,250 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

33,450 บาท 

33,450.00 0.00 0.00 33,450.00 0.00 

10
21

03
02

22
42

 

22. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิ

สติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาจาง

เหมารถตูโดยสาร 2 คันๆ

ละ 1 วันๆละ 2,500 บาท 

= 5,000 บาท 

2.คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 

2 วันๆละ 120 บาท = 

720 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,720 

บาท 

5,720.00 0.00 5,720.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

23
42

 

23. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ดาน ICT (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 1 

คน  3ชม ๆ ละ 600 เปน

เงิน 1,800 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 

บาท 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

24
42

 

24. กิจกรรมอบรมดานการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือ

สรางงานทางธุรกิจ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 1 

คน 12 ชม ๆ ละ 600 

เปนเงิน 7,200 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 

บาท 

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

25
42

 

25. กิจกรรมเสริมทักษะทางดาน

การเขียนโปรแกรมในยุค 4.0 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 1 

คน 12 ชม ๆ ละ 600 

เปนเงิน 7,200 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 

บาท 

7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 

10
21

03
02

26
42

 

26. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.จัดซื้อ

วัสดุสาขา จำนวน 2 ครั้ง 

เปนเงิน 10,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

10,800 บาท 

10,800.00 0.00 5,800.00 5,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

27
42

 

27. การศึกษาดูงานนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (สาขาวิชา

การบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเชารถ

ตูวันละ 2,500 x3 คัน x 

4 วัน = 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

28
42

 

28. การอบรมโปรแกรม Excel 

ชั้นสูงในงานบัญชี (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทนวิทยากร 600 

x 15 ชม. = 9,000 บาท 

2.คาเอกสารประกอบการ

อบรม 32 x 30 = 960 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,960 

บาท 

9,960.00 9,960.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

29
42

 

29. การอบรม Business 

Simulation (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทนวิทยากร 

1,200x 6.5 ชม. X 4 คน 

= 31,200 บาท 

2.คาเบี้ยเลี้ยง 240 x 6 x 

1=  1,440 บาท 

3.คาน้ำมัน = 3,460 บาท 

4.คาบำรุงรถ = 1,500 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

37,600 บาท 

37,600.00 37,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

30
42

 

30. การอบรมโปรแกรม

สำเร็จรูปทางการบัญชีข้ันสูง 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทนวิทยากร 

1,200 x 6 ชม x 2 วัน = 

14,400 บาท 

2.คาเอกสารประกอบการ

อบรม 23 ชุด x 20 บาท 

= 460 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

14,860 บาท 

14,860.00 0.00 14,860.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
02

31
42

 

31. เปดบานสภาวิชาชีพบัญชี 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม - กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาเบี้ย

เลี้ยง 120 x 6 x 1 = 

720 บาท 

2.คาน้ำมัน = 2,500 บาท 

3.คาบำรุงรถ = 1,500 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,720 

บาท 

4,720.00 0.00 0.00 0.00 4,720.00 

รวม 310,650.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมอบรมนวัตกรรมนักศึกษา

กลุม A และ กลุม B (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับองคความรูดานนวัตกรรม

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

2. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นักศึกษากลุม A และ กลุม B 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับองคความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

3. อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา 

อบรมการขายและการบริการ Service 

mind (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามศาสตร

วิชาชีพ 

รอยละ 85 0 0 0 

4. กิจกรรมรายงานผลประจำประหวาง

สาขากับบริษัทฯ (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ

ดำเนินงานประจำปเปนไปตาม

แผนที่กำหนด 

รอยละ 85 0 0 0 

5. กิจกรรมประชุมผูปกครองและทำ

สัญญารับทุนการศึกษา (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 0 0 1 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง

และนักศึกษามีความเขาใจใน

เรื่องสัญญารับทุน 

รอยละ 0 0 0 85 

6. กิจกรรมอบรมตนกลา (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามศาสตร

วิชาชีพ 

รอยละ 0 0 0 85 

7. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

รอยละ 0 0 85 0 

8. กิจกรรมอบรม Excel for HR 

(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0 85 0 0 

9. กิจกรรมอบรมกฎหมายแรงงาน 

(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0 85 0 0 

10. จัดซื้อวัสดุสาขา (สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามี

วัสดุใชเพียงพอในการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

รอยละ 100 0 0 0 

11. กิจกรรมศึกษาดูงาน (สาขาวิชา

การตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาในทุกชั้นปที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 0 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ทักษะความรูตามศตวรรษที่ 21 

รอยละ 0 80 0 0 

12. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 

รอยละ 85 0 0 0 

13. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือใช

ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ

สาขาวิชาการเปนผูประกอบการและ

สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศสำหรับ

ปการศึกษา 2565 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขามีวัสดุ

เพียงพอใชตลอดปการศึกษา 

2565 

รอยละ 0 100 0 0 

14. ศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณ

เรียนรู (สาขาวิชาการโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาไดรับการพัฒนา 

คน 0 20 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่

เขารวมโครงการไดรับความรูและ

ทักษะในงานบริการ 

คน 0 20 0 0 

15. อบรมนักศึกษา ป 4 สู

ตลาดแรงงาน (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 23 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

16. ฝกทักษะภาวะผูนำนักศึกษาการ

จัดการ ป 1-3 (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

17. ประกวดแผน CANVAS (สาขาวิชา

การจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0 0 85 0 

18. กิจกรรมพบปะผูปกครองนักศึกษา

ป 2565 (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง

และนักศึกษามีความรูความ

เขาใจการจัดการเรียนการสอน

ของสาขาวิชา 

รอยละ 0 0 0 85 

19. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

ชั้นปที่ 1 (สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0 85 0 0 

20. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

ชั้นปที่ 2 (สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0 85 0 0 

21. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

ชั้นปที่ 3 (สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 0 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0 0 85 0 

22. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิสติกส 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

23. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน ICT 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ทักษะความรูตามศตวรรษที่ 21 

รอยละ 80 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

24. กิจกรรมอบรมดานการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตเพ่ือสรางงานทาง

ธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ทักษะความรูตามศตวรรษที่ 21 

รอยละ 0 80 0 0 

25. กิจกรรมเสริมทักษะทางดานการ

เขียนโปรแกรมในยุค 4.0 (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ทักษะความรูตามศตวรรษที่ 21 

รอยละ 0 0 80 0 

26. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ที่จัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 0 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามี

วัสดุใชเพียงพอตลอดปการศึกษา 

รอยละ 0 100 100 0 

27. การศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชา

การบัญชี (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

28. การอบรมโปรแกรม Excel ชั้นสูง

ในงานบัญชี (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

29. การอบรม Business Simulation 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา

รับการอบรม 

คน 33 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

30. การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางการบัญชีข้ันสูง (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา

รับการอบรม 

คน 0 23 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

31. เปดบานสภาวิชาชีพบัญชี 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา

รับการอบรม 

คน 0 0 0 33 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 0 85 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ    

     รหัสโครงการ 6507000010 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนงานสนับสนุนนโยบายท่ีมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร เกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมในการ

ดำเนินการท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย ท้ังในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลอง

กับภารกิจ  การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนให

อาจารย สามารถจัดการเรียนการสอน และบริหารงานตาง ๆ บรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไวในแผนการจัดการ

เรียนการสอน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมท้ังการพัฒนาวารสารในระดับ

คณะใหมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการดำเนินงานตามภารกิจดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงจำเปนท่ีจะตอง

จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน และ

บริหารหลักสูตร ใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามศาสตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF  

 3) เพ่ือพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการใหเขาสูฐานขอมูล TCI ท่ีสูงข้ึน                                                                                      
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. การแขงขันทางวิชาการ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 65,650.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. 1.จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตร 1 

   2. 2.จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร 1 

   3. 3.จำนวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม คน 59 

เชิงคุณภาพ    

   1. 1. รอยละหลักสูตรที่ไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 85 

   2. 2.รอยละหลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตร รอยละ 85 

   3. 3.รอยละของวารสารที่ไดรับการตีพิมพ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. 1.รอยละของงานแลวเสร็จตามระยะเวลา กิจกรรม 3 

   2. 2.รอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด รอยละ 85 

เชงิคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกไดทันตามเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ 

 2) หลักสูตรไดรับการปรับปรุงใหรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

 3) หลักสูตรไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 

           -ไมมี- 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) นักศึกษามีทักษะทางดานวิชาการท่ีสูงข้ึน 

 2)  มีหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงใหม 

 3) หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกหลักสูตร 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
02

01
42

 

1.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด :      • 

คาตอบแทน 

       - คาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน 

ๆ ละ 1,800 บาท   

เปนเงิน 19,800 บาท 

     • คาใชสอย 

- คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม จำนวน 110 

คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 6 บาท  

เปนเงิน 660 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,460 

บาท 

20,460.00 0.00 0.00 20,460.00 0.00 

10
21

02
02

02
42

 

2.การแขงขันทางวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

จังหวัดลพบุรี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาใชสอย 

    -  คาเชารถ จำนวน 3 คัน 

ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 

7,500 บาท 

     -  คาเชาชุด จำนวน 

10,000 บาท 

 • คาวัสดุ 

    -  คาวัดสุ จำนวน 3,500 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,000 

บาท 

21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 

10
21

02
02

03
42

 

3.ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการ

จัดการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด :  • 

คาตอบแทน 

   - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ

ปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 

หลักสูตร 4 คน ๆ ละ 2,000 

บาท  เปนเงิน 8,000 บาท 

   -  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ

วิพากษหลักสูตร จำนวน  2 

หลักสูตร 7 คน ๆ ละ 2,000 

บาท  เปนเงิน  14,000 บาท 

• คาวัสดุ 

คาวัดสุ จำนวน 2,190 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24190 

บาท 

24,190.00 24,190.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 65,650.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. 1.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

อาจารยที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 59 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

หลักสูตรที่ไดรับการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รอยละ 0 0 85 0 

2. 2.การแขงขันทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 10 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รัอยละ

นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะ 

รอยละ 0 85 0 0 

3. 3.ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการ

จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

หลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตร 

รายการ 2 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

หลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตร 

รอยละ 85 0 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุง 

                    ศิลปวัฒนธรรม     รหัสโครงการ 6507000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังการจัดการเรียนการ

สอน  ในระดับอุดมศึกษาใหความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ ศึกษา คนควา ทดลอง ระหวางนักศึกษากับ

อาจารย และไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบผูรับผิดชอบโครงการ มีหนาท่ีบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชน   โดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง การ

ดำเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2565 จึงไดใชขอมูลจากการลงประชาคมบริการวิชาการ และการสำรวจ

ขอมูลปญหาและความตองการทองถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เปดเวทีเพ่ือเสนอความ

ตองการในการพัฒนา และเง่ือนไขท่ีจะดำเนินการรวมกับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา รวมท้ังขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการ เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน   ใหสมกับปรัชญาของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา “สรางสรรคปญญาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวมและยั่งยืน”โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ

การบริการวิชาการ งานวิจัยควรเปนกิจกรรมท่ีสามารถเชื่อมโยงความรูท่ีใชสอนผานนักศึกษา หรือผาน

กิจกรรมประจำรายวิชาตางๆ และตองเปนการเชื่อมโยง ผลการวิจัยท่ีคณะหรือสาขาวิชา มีไปสูการใช

ประโยชน หรือเปนการนำความรู ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยตอไป 

ดังนั้น การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย จึงเปนสิ่งสำคัญ ท่ีกอใหเกิดการเรียนรู 

ของนักศึกษา เนื่องจากเปนการนำองคความรูของสาขาวิชาไปสูการบริการวิชาการจากความสำคัญขางตน 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางความเขมแข็งใหธุรกิจชุมชนท่ีดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ   

 2) เพ่ือเพ่ิมกลุมธุรกิจชุมชนท่ีใชแนวทางพระราชดำริ  

 3) เพ่ือใหเกิดกลุมธุรกิจชุมชนกลุมใหม มีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง  

 4) เพ่ือใหธุรกิจชุมชนมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตลาด สินคา และแขงขันกับจังหวัดอ่ืนๆ ได  

 5) เพ่ือสรางและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก/ของฝากประจำชุมชน  

 6) เพ่ือใหผูสูงอายุในชุมชนมีอาชีพ เพ่ิมรายได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน การจดัอบรม บรรยายใหความรู และการฝกปฏิบัติ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 385,100.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนพ้ืนที่เปาหมายที่ไดรับการอบรมโครงการบูรณาการบริการวิชาการ งานวิจัย พ้ืนที่ 12 

   2. จำนวนผูเขารับการอบรมในพ้ืนที่เปาหมายเขารวมกิจกรรม คน 560 

เชิงคุณภาพ    

   1. มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการไมนอยกวา รอยละ 85 

   2. มีการบรูณาการดานงานวิจัยกับการบริการวิชาการไมนอยกวา รอยละ 60 

   3. รอยละของความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนตอการดำเนินการตอคนในการจัดกิจกรรม บาท 688 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผูเขารับการอบรม ชุมชนไดรับการพัฒนาความรู มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ มีการบูร

ณาการกับการเรียนการสอน การจับและการบริการวิชาการ 
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ผลกระทบ (Impact)  

           1) ดานสถานประกอบการณ พัฒนากระบวนการผลิต ดานคุณภาพ มีความตอเนื่องในการดำเนินงาน

โครงการ มีการบริหารจัดการอยางยั่งยื่น 

 2) ดานมหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน ไดประโยชน จากการเรียนรูรวมกันระหวางภาควิชาการกับภาค

ประชาชน ผลงานดานวิชาการ ดานบริการวิชาการ ดานวิจัย ของมหาวิทยาลัยไดรับการเผยแพร 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) พัฒนาผลิตภัณฑเดิม สรางผลิตภัณฑใหม เพ่ิมรายได ลดรายจาย 

 2) เกิดการตอยอดเปนงานวิจัย มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
05

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการยกระดับ

รายไดชุมชน 

(สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงิน

การธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 

ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

• คาใชสอย 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 40 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

2,800 บาท 

 - คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000บาท 

- คาเชาเหมารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 2 

คันๆละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาจางทำปาย จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆ

ละ 300 บาท เปนเงิน 300 บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 

จำนวน 1 ครั้งๆละ 40 เลมๆละ 30 บาท 

เปนเงิน 1,200 บาท 

- คาจัดทำรูปเลมรายงานโครงการ จำนวน 

1 ครั้งๆละ 4 เลมๆละ 100 บาท เปนเงิน 

400 บาท 

• คาวัสดุ 

- วัสดุ เปนเงิน 9,100 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
05

02
42

 

2. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการแบบจำลอง

สถานการณโซอุปทาน 

(Beer Game) เพ่ือปน

นักโลจิสติกสรุนเยาวสู

ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย. 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 

6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

• คาใชสอย 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 40 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 

2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ 1 

ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาจางทำปาย จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 500 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ 

ละ 2,500 บาท  เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน 

1,600 บาท 

- คาจัดทำรูปเลมรายงานโครงการ จำนวน 

1 ครั้งๆ ละ 4 เลมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 

400 บาท 

• คาวัสดุ 

-วัสดุ  เปนเงิน 4,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 

23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

10
31

10
05

03
42

 

3. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การตัดตอ

วิดีโอดวยโปรแกรม 

Adobe Premiere 

Pro” โดยการบูรณา

การกับการเรียนการ

สอนงานวิจัย 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย. 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน ๆ ละ 

6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เปนเงิน 

14,400 บาท 

• คาใชสอย 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 40 

คน ๆละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 

2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 

1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

จำนวน 40 ชุดๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 800 

บาท 

- คาจัดทำรูปเลมรายงานโครงการ จำนวน 

1 ครั้งๆ ละ 4 เลมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 

400 บาท 

• คาวัสดุ 

- วัสดุ 2,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท 

25,200.00 0.00 0.00 25,200.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
05

04
42

 

4. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางสื่อ

ดิจิทัล (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 30 

คนๆละ2 ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 2,100 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

• คาวัสดุ 

- คาวัสดุ เปนเงิน 5,200 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
05

05
42

 

5. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัด

กิจกรรมพิเศษเพ่ือการ

สื่อสาร (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวาง จำนวน 30 คนๆละ2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 2,100 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ เปนเงิน 5,200 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
05

06
42

 

6. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเตรียม

ความพรอมสูการ

พัฒนาการทองเที่ยว

ชุมชน(สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 10,800 บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาจางทำปายไวนิล 1 ผืนๆละ 500 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ1 วันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,100 บาท 

 

28,100.00 0.00 28,100.00 0.00 0.00 

166



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
05

07
42

 

7. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

ศักยภาพการทองเที่ยว

ชุมชน(สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   เม.ย.-มิ.ย. 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 10,800 บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาจางทำปายไวนิล 1 ผืนๆละ 500 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ1 วันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

-คาจางทำเลมรายงานผลการดำเนินงาน 

จำนวน 4 เลมๆละ 100 บาท เปนเงิน 400 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,500 บาท 

 

23,500.00 0.00 0.00 23,500.00 0.00 

10
31

10
05

08
42

 

8. กิจกรรม “อบรมเชิง

ปฏิบัติการบทเรียนจาก

วิกฤต COVID-19 สู

การวางแผนความเสี่ยง

ในธุรกิจชุมชนเทรนด

ใหมภายใตวิถี New 

Normal”(สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ม.ค. - มี.ค. 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 12 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 21,600บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 4 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 5,600 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 8,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 2 วันๆละ 1 คันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

-คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม  

จำนวน 40 ชุดๆละ 50 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ เปนเงิน1,400 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,600 บาท 

 

43,600.00 0.00 43,600.00 0.00 0.00 

167



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
05

09
42

 

9. กิจกรรม“อบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียน

แผนธุรกิจโดยใช 

Business Model 

CANVAS” ครั้งที่  1 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค. - มี.ค. 2565 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 3 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 5,400 บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวาง จำนวน 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน1,050บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ1 วันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

-คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 3 เลมๆละ 

100 บาท เปนเงิน 300 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ เปนเงิน 3,250 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
05

10
42

 

10. กิจกรรม “อบรม

เชิงปฏิบติัการการเขียน

แผนธุรกิจโดยใช 

Business Model 

CANVAS” ครั้งที่  2 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค. - ส.ค. 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 3 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 5,400 บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวาง จำนวน 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน1,050บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ1 วันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

-คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 3 เลมๆละ 

100 บาท เปนเงิน 300 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ เปนเงิน 3,250 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

10
31

10
05

11
42

 

11. กิจกรรม “อบรม

เชิงปฏิบัติการ “เทคนิค

การออกแบบและ

ตกแตงเครื่องด่ืมใน"

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค. - มี.ค. 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 10,800 บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 2,800บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

-คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 4 เลมๆละ 

100 บาท เปนเงิน 400 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ เปนเงิน 9,500 บาท  

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

168



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
05

12
42

 

12. กิจกรรม “อบรม

เชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสายอาชีพของ

บุคลากรดานผลิตภัณฑ

ชุมชนสูตลาดสมัยใหม

แบบบย่ังยืน 

(บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต MBA) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย. - มิ.ย. 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

• คาใชสอย    

- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

-คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 

จำนวน 40 ชุดๆละ 20 บาท เปนเงิน 800 

บาท 

-คาจัดทำเอกสาร จำนวน 4เลมๆละ 100 

บาท เปนเงิน 400 บาท 

- คาจางทำปายไวนิล 1 ผืนๆละ 500 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 วันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ เปนเงิน 3,500 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,700 บาท 

 

21,700.00 0.00 0.00 21,700.00 0.00 

10
31

10
05

13
42

 

13. กิจกรรม “อบรม

เชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาผลิตภัณฑจาก

วัสดุธรรมชาติ”  

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน  

- คาวิทยากร จำนวน 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ

ละ 1,200 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

- คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

• คาใชสอย 

 - คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 2 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาจัดทำเอกสาร จำนวน 4 เลม ๆ ละ 

100 บาท เปนเงิน 400 บาท 

• คาวัสดุ 

- คาวัสดุ  เปนเงิน 7,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

169



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
05

14
42

 

14. กิจกรรม “อบรม

เชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ยุค 

4.0” (สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากร

มนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน  

- คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท 

• คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 2 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 

จำนวน 40 ชุดๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 800 

บาท 

- คาจัดทำเอกสาร จำนวน 4 เลม ๆ ละ 

100 บาท เปนเงิน 400 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ เปนเงิน 2,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
05

15
42

 

15. กิจกรรม “การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาษีอากรสำหรบั

ธุรกรรมระหวาง

ประเทศที่

ผูประกอบการและผู

ประกอบวิชาชีพบัญช ี

ในยุค ไทยแลนด 4.0 

ควรรู  "(สาขาวิชาการ

บัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม - 

สิงหาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆ

ละ 1,200 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 

- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 10,800 บาท 

• คาใชสอย 

 - คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 

จำนวน 40 ชุดๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 400 

บาท 

- คาจัดทำเอกสาร จำนวน 4 เลม ๆ ละ 

100 บาท เปนเงิน 400 บาท 

• คาวัสดุ 

-คาวัสดุ 3,200 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

รวม 385,100.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ

รายไดชุมชน (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

อบรม 

คน 40 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบจำลองสถานการณโซอุปทาน (Beer 

Game) เพ่ือปนนักโลจิสติกสรุนเยาวสู

ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัด

ตอวิดีโอดวยโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro” โดยการบูรณาการกับ

การเรียนการสอนงานวจัิย นวัตกรรม

และเทคโนโลยี (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

สื่อดิจิทัล (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด

กิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสาร (สาขาวิชา

การตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมสูการพัฒนาการ

ทองเที่ยวชุมชน(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

8. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ

บทเรียนจากวิกฤต COVID-19 สูการ

วางแผนความเสี่ยงในธุรกิจชุมชนเทรนด

ใหมภายใตวิถี New Normal”(สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

9. กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนแผนธุรกิจโดยใช Business Model 

CANVAS” ครั้งที่  1 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

171



กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

10. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนแผนธุรกิจโดยใช Business Model 

CANVAS” ครั้งที่  2 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 0 85 

11. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการออกแบบและตกแตง

เครื่องด่ืมใน"(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

12. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสายอาชีพของบุคลากรดาน

ผลิตภัณฑชุมชนสูตลาดสมัยใหมแบบบ

ย่ังยืน (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

13. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ”  

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

14. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ยุค 4.0” (สาขาวิชา

การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

15. กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหวาง

ประเทศทีผู่ประกอบการและผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี ในยุค ไทยแลนด 4.0 ควรรู  

"(สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 0 85 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานราก        

    รหสัโครงการ 6507000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

173



  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ในปงบประมาณ 2565 รัฐบาลไดจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปงบประมาณ 2565 ซ่ึงเปนการดำเนินงานตอเนื่องมาเปนปท่ี 3 เพ่ือ

กระตุนเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ี ผานกลไกหมูบาน ดวยการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสงเสริมการกระจายรายไดใหท่ัวถึง 

เนนการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของหมูบาน โดยการพัฒนาในดานสังคม

และคุณภาพชีวิตควบคูไปกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานหนึ่งท่ีชวยในการบำบัดทุกข บำรุงสุขในการใหความรู 

และการสงเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ซ่ึงเปนนโยบาย

สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน และประชาชนสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดอยางแทจริง และการดำเนินโครงการในปท่ีผานมาไดรับการตอบรับจากชุมชนเปนอยางดี 

ครัวเรือนไดรับการยกระดับและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางเห็นผลเปนรูปธรรม ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 คณะวิทยาการจัดการ จึงไดเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานรากเปนเวลาอีก 1 ป  
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 2) ยกระดับรายไดและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพใหกับครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) ครัวเรือนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 40 ครัวเรือน 

 2) รายไดครัวเรือนสูงข้ึนจากกอนเขารวมโครงการรอยละ 10 

 3) จำนวนครัวเรือนท่ีคณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน สำรวจ  อบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล และสรุปผลโครงการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนที่คณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได 

ครัวเรือน 44 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปญญา 

อารมณและสังคม 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการที่ดำเนินการตามไตรมาสที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) ครัวเรือนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 40 ครัวเรือน 

 2) รายไดครัวเรือนสูงข้ึนจากกอนเขารวมโครงการรอยละ 10 

 3) จำนวนครัวเรือนท่ีคณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน 
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     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะยาว 

     ผลลัพธ (Outcome) 

           1) ครัวเรือนมีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถสรางเปนอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได 

 2) ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 3) ผลิตภัณฑจุดเดนแหงภูมิปญญาทองถ่ินจากจำนวนครัวเรือนท่ีคณะวิทยาการจัดการเขามาให

ความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

01
42

 

1. กิจกรรมการลงพ้ืนที่

สำรวจความตองการชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง  จำนวน 3 

คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 120  บาท รวม 

720 บาท 

คาเชารถ   จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2 วนั ๆ 

ละ 2,500 รวม 5000 บาท 

คาถายเอกสาร  100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5820 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

5,820.00 5,820.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

02
42

 

2. กิจกรรมการประชุม

คัดเลือกครัวเรือนในชุมชน 

(11 ครัวเรือน) สาขาวิชาการ

จัดการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ  จำนวน 1 ครั้ง 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 

2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

03
42

 

3. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทำบัญชี

ครัวเรือน (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  รวม 

1400 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง    จำนวน 3 คน ๆ ละ 1 

วัน ๆ ละ 120  บาท รวม 360  บาท 

คาเชารถ     จำนวน 3 คัน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 2,500 รวม  7500  บาท 

คาจางทำเอกสาร  จำนวน  20 คน ๆ 

ละ 10 บาท  รวม  200  บาท 

วัสดุ  จำนวน 1 ครัง้  2600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21260 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

21,260.00 0.00 21,260.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

04
42

 

4. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาตรา

สินคา ครั้งที่ 1 (สาขาวิชา

การจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600  

รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน  20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 1400 

บาท 

คาเชารถ  จำนวน 3 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2,500 รวม 7500  บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง  จำนวน 3 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120  รวม 360  บาท 

วัสดุ   จำนวน 1 ครั้ง  30000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48460 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

48,460.00 0.00 48,460.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

05
42

 

5. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาตรา

สินคา ครั้งที่ 2 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

รวม 7200  บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท  2000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  รวม 

1400  บาท  

คาเบี้ยเลี้ยง  จำนวน  3 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120  บาท  รวม  360  บาท 

คาเชารถ   จำนวน 3 คัน ๆ ละ 1 วนั ๆ 

ละ 2,500  รวม  7500  บาท 

วัสดุ   จำนวน 1 ครั้ง   รวม  30000  

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48460 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

48,460.00 0.00 48,460.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

06
42

 

6. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600  

รวม  7200  บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท  รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  รวม  

1400  บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง  จำนวน 3 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ  ละ 120  บาท  รวม  360  บาท 

คาเชารถ   จำนวน 3 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2,500  รวม  7500  บาท 

คาจางทำตราสินคา  จำนวน 1 ครัง้   

40000  บาท 

คาจางทำบรรจุภัณฑ  จำนวน 1 ครั้ง  

40000  บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98460 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

98,460.00 0.00 0.00 98,460.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

07
42

 

7. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาชอง

ทางการจัดจำหนาย 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง  จำนวน  3 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120  บาท รวม 360 บาท 

คาเชารถ   จำนวน 3 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2,500  รวม 7500  บาท 

คาจางทำชองทางการจัดจำหนาย  

50000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68460 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

68,460.00 0.00 0.00 68,460.00 0.00 

10
31

03
04

08
42

 

8. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ

ออนไลนและสื่อ

ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา

การจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง  จำนวน  

3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 120  บาท  

รวม  360 บาท 

คาเชารถ   จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2,500  รวม  2500  บาท 

คาจางทำสื่อประชาสัมพันธ  1 ครั้ง  

20000  บาท 

คาจางทำสื่อออนไลน  1 ครั้ง  25000  

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48760 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

48,760.00 0.00 0.00 48,760.00 0.00 

10
31

03
04

09
42

 

9. กิจกรรมเปดเวที (คืน

ขอมูลใหชุมชน) อำเภอ

ทาเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ทาเรือ จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

รวม  7200  บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท  รวม  2000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  รวม  

1400  บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง  จำนวน  3 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120  บาท  รวม 360  บาท 

คาเชารถ   จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2,500  รวม 2500  บาท 

คาจางทำเลมสรุปโครงการ  จำนวน 15 

เลม ๆ ละ 500  รวม  7500  บาท 

วัสดุ   จำนวน 1 ครั้ง   2860  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23820 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

23,820.00 0.00 0.00 0.00 23,820.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

10
42

 

10. กิจกรรมการสำรวจ

ครัวเรือนใน อำเภอบาน

แพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (5 ครั้ง) 

(สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บานแพรก  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 

5 วันๆละ 120 บาท  รวม  1800  บาท 

คาจัดเก็บขอมูล 5 ครั้งๆละ 1,050 บาท  

รวม  5250  บาท 

คาเชารถตู 5 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,500 

บาท  รวม  25000 บาท 

คาวัสดุ  1  ครั้ง  10000  บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42050 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

42,050.00 42,050.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

11
42

 

11. กิจกรรมประชุมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

(สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บานแพรก  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 

1 วันๆละ 120 บาท  รวม 600  บาท 

คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100  รวม  3000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท  รวม  2100  บาท 

คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท   

คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 590 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8790 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,790.00 8,790.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

12
42

 

12. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได (สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บานแพรก  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 2 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  รวม  

7200  บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 1 วันๆละ 120 

บาท  รวม  360  บาท 

คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท   

คาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 30 

ชุดๆละ 20 บาท  รวม 600  บาท 

คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100  รวม  3000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท  รวม  2100  บาท 

คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25760 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

25,760.00 0.00 25,760.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

13
42

 

13. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางเสริม

อาชีพเพ่ือยกระดับรายได

ของครัวเรือน (5 ครั้ง/5 วัน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บานแพรก  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 2 

คนๆละ 30 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  รวม  

36000  บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 5 วนัๆละ 120 

บาท  รวม  1800  บาท 

คาเชารถตู 5 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท  รวม  12500  บาท 

คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 5 ม้ือๆ

ละ 100 บาท  รวม 15000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 

10 ม้ือๆละ 35 บาท  รวม  10500  

บาท 

คาจางทำสื่อออนไลน 1 งานๆละ 

50,000 บาท  

คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 64,840 บาท 

 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 190640 บาท 

190,640.0

0 

0.00 190,640.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

14
42

 

14. กิจกรรมศึกษาดูงาน 

(สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บานแพรก  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 

2 วันๆละ 240 บาท  รวม 2400  บาท 

คาเชารถบัส 2 วันๆละ 1 คันๆละ 

13,000 บาท  รวม  26000  บาท 

คาที่พัก 30 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 

บาท  รวม 15000  บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

43,400.00 0.00 0.00 43,400.00 0.00 

10
31

03
04

15
42

 

15. กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูผลลัพธของโครงการ

และติดตามความกาวหนา

ครัวเรือน (สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บานแพรก  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 4 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  รวม  

14400 บาท 

คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท  รวม  3000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท  รวม 2100  บาท 

คาจางทำเอกสาร 30 ชุดๆละ 40 บาท  

รวม  1200  บาท 

คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท   

คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 5,000 บาท 

 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28200 บาท 

ถ่ังเฉลี่ยจายทุกรายการ 

28,200.00 0.00 0.00 28,200.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

16
42

 

16. กิจกรรมเปดเวที

ครัวเรือน อ.บานแพรก จ.

พระนครศรีอยุธยา  

(สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บานแพรก  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 2 

คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  รวม  

7200  บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 1 วันๆละ 120 

บาท  รวม  360  บาท 

คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท  รวม  3000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท  รวม  2100  บาท 

คาจางทำเอกสาร 10 เลมๆละ 200 

บาท  รวม  2000  บาท 

คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท 

คาวัสดุ  1  ครั้ง   10000  บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27160 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

27,160.00 0.00 0.00 0.00 27,160.00 

10
31

03
04

17
42

 

17. การประชุมชี้แจงแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายไดครัวเรือน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.มหาราช อ.บางปะหัน 

อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางทำเอกสาร 

สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 30 

คน จำนวนชดุละ 50 บาท  รวม  4500  

บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สำหรับ

กลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ 

ละ 35 บาท รวม 3150 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7650 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยนจายทุกรายการ 

7,650.00 7,650.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

18
42

 

18. การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ

ขอมูลครัวเรือน พัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดครัวเรือน (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.มหาราช  อ.บางปะหัน  

อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 

3 วันๆ ละ 120 บาท  รวม  1800  

บาท 

คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ 3วันๆ 

ละ 2,500 บาท รวม 7500 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สำหรับ

กลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 3 วัน ๆละ 

1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท จำนวนครั้งละ 30 

คน  รวม 9450  บาท 

คาวัสดุ 1 ครั้ง  1000 บาท 

 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19750 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

19,750.00 19,750.00 0.00 0.00 0.00 

182



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

19
42

 

19. ถอดบทเรียนองคความรู

ประชาชนเพ่ือการเขารวม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดครัวเรือน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.มหาราช  อ.บางปะหัน  

อ.นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางทำเอกสาร 

สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 30 

คน จำนวนชดุละ 30 บาท รวม 2700  

บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สำหรับ

กลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ 

ละ 35 บาท ครั้งละ 30 คน รวม 3150  

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5850 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

20
42

 

20. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดครัวเรือน อ.

มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.มหาราช  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวทิยากร  

3 ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 

ชม.ๆ ละ 1,200 บาท รวม  21600 

บาท 

คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ 3วันๆ 

ละ 2,500 บาท รวม 7500  บาท 

คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 100 บาท

จำนวน 3 ม้ือๆ ละ 30 คน  รวม 9000  

บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ม้ือละ 35 

บาท จำนวน 6 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 

6300  บาท 

คาวัสดุ      จำนวน 3 ครัง้ๆ ละ 1,000 

บาท รวม 3000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

47,400.00 0.00 47,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

21
42

 

21. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดครัวเรือน อ.

บางปะหัน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บางปะหัน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

3 ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 

ชม.ๆ ละ 1,200 บาท  รวม 21600 

บาท 

คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ 3วนัๆ 

ละ 2,500 บาท  รวม 7500 บาท 

คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 100 บาท

จำนวน 3 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 9000  

บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ม้ือละ 35 

บาท จำนวน 6 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 

6300 บาท 

คาวัสดุ      จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1,000 

บาท  รวม 3000  บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทกุรายการ 

47,400.00 0.00 47,400.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

22
42

 

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดครัวเรือน อ.

นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

3 ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 

ชม.ๆ ละ 1,200 บาท  รวม 21600 

บาท 

คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ 3วันๆ 

ละ 2,500 บาท รวม 7500  บาท 

คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 100 บาท

จำนวน 3 ม้ือๆ ละ 30 คน  รวม 9000  

บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ม้ือละ 35 

บาท จำนวน 6 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 

6300 บาท 

คาวัสดุ      จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1,000 

บาท รวม 3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

47,400.00 0.00 47,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

23
42

 

23. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางเสริมอาชีพเพ่ือ

ยกระดับรายไดตามบริบท

ของครัวเรือน อ.มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.มหาราช  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

2 ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 

ชม.ๆ ละ 600 บาท    รวม 7200 บาท 

คาเชารถตู    จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2 วัน 

ๆ ละ 2,500 บาท  รวม  5000 บาท 

คาอาหารกลางวัน   ม้ือละ 100 บาท

จำนวน 2 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 6000  

บาท 

  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   ม้ือละ 

35 บาท จำนวน 4 ม้ือๆ ละ 30 คน 

รวม  4200  บาท  

คาวัสดุ      จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1,000 

บาท รวม 2000  บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

24,400.00 0.00 0.00 24,400.00 0.00 

10
31

03
04

24
42

 

24. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางเสริมอาชีพเพ่ือ

ยกระดับรายไดตามบริบท

ของครัวเรือน อ.บางปะหัน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บางปะหัน  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

2 ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 

ชม.ๆ ละ 600 บาท    รวม 7200 บาท  

คาเชารถตู    จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2 วัน 

ๆ ละ 2,500 บาท รวม  5000  บาท 

คาอาหารกลางวัน   ม้ือละ 100 บาท

จำนวน 2 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 6000 

บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   ม้ือละ 35 

บาท จำนวน 4 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 

4200 บาท 

คาวัสดุ      จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1,000 

บาท  รวม 2000  บาท 

  

      

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

24,400.00 0.00 0.00 24,400.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

25
42

 

25. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางเสริมอาชีพเพ่ือ

ยกระดับรายไดตามบริบท

ของครัวเรือน อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 2 

ครั้ง ๆ ละ 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200  บาท 

คาเชารถตู    จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2 วัน 

ๆ ละ 2,500 บาท รวม 5000  บาท  

คาอาหารกลางวัน   ม้ือละ 100 บาท

จำนวน 2 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 6000  

บาทคน   

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   ม้ือละ 35 

บาท จำนวน 4 ม้ือๆ ละ 30 คน รวม 

4200 บาท 

คาวัสดุ      จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1,000 

บาท  รวม 2000 บาท 

 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

24,400.00 0.00 0.00 24,400.00 0.00 

10
31

03
04

26
42

 

26. การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผลลัพธของกิจกรรม อ.

มหาราช  อ.บางปะหัน  อ.

นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.มหาราช  อ.บางปะหัน 

อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3 

ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ 

ละ 600 บาท รวม 10800 บาท 

คาจางจัดทำเพจรวมผลิตภัณฑสำหรบั 

3 ชุมชน และโฆษณาเพจ 1 งานๆละ 

42,000  บาท 

คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ 3    วนั 

ๆ ละ 2,500 บาท รวม 7500  บาท 

คาอาหารกลางวัน สำหรับ

กลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 1 วัน ๆละ 

1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท จำนวนครั้งละ 

30 คน รวม 9000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สำหรับ

กลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 3 วัน ๆละ 

1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท จำนวนครั้งละ 30 

คน รวม 9450 บาท 

คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ1,000 บาท 

เปนเงิน 1,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 79750 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

79,750.00 0.00 0.00 0.00 79,750.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
04

27
42

 

27. การติดตามและ

ประเมินผลกิจกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดกับคนใน

ชุมชนฐานราก อ.มหาราช อ.

บางปะหัน อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.มหาราช อ.บางปะหัน 

อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3 

ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ 

ละ 600 บาท รวม 10800 บาท 

คาอาหารกลางวัน สำหรับ

กลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 1 วัน ๆละ 

1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท จำนวนครั้งละ 

30 คน รวม  9000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19800 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00 

10
31

03
04

28
42

 

28. กิจกรรมเปดเวที (คืน

ขอมูลใหพ้ืนที่) อ.มหาราช  

อ.บางปะหัน  อ.นครหลวง  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.มหาราช   อ.บางปะหัน  

อ.นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3 

ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ 

ละ 600 บาท รวม  10800 บาท 

คาอาหารกลางวัน สำหรับ

กลุมเปาหมาย 3 พ้ืนที่ ๆ ละ 1 วัน ๆละ 

1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท จำนวนครั้งละ 

30 คน  รวม  9000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19800 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

19,800.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00 

รวม 1,100,00

0 

    

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมการลงพ้ืนที่สำรวจความ

ตองการชุมชน (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมการประชุมคัดเลือกครัวเรือน

ในชุมชน (11 ครัวเรือน) สาขาวิชาการ

จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ

บัญชีครัวเรือน (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาตราสินคา ครั้งที่ 1 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาตราสินคา ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการการ

พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการจัดจำหนาย 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสื่อออนไลนและสื่อประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เดินทางไปจัดอบรม 

คน 0.00 0.00 3.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

9. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลใหชุมชน) 

อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

10. กิจกรรมการสำรวจครัวเรือนใน 

อำเภอบานแพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (5 ครั้ง) (สาขาวิชา

การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูรวม

สำรวจขอมูล 

คน 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. กิจกรรมประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมประชุม 

คน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

12. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายไดของ

ครัวเรือน (5 ครั้ง/5 วัน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. กิจกรรมศึกษาดูงาน (สาขาวชิาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

15. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลลัพธ

ของโครงการและติดตามความกาวหนา

ครัวเรือน (สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

16. กิจกรรมเปดเวทีครัวเรือน อ.บาน

แพรก จ.พระนครศรีอยุธยา  (สาขาวิชา

การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

17. การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ครัวเรือน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

18. การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลครวัเรือน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ครัวเรือน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

19. ถอดบทเรียนองคความรูประชาชน

เพ่ือการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดครวัเรือน (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

20. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ครัวเรือน อ.มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

21. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ครัวเรือน อ.บางปะหัน จ.

พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ครัวเรือน อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

23. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

เสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายไดตามบริบท

ของครัวเรือน อ.มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

24. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

เสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายไดตามบริบท

ของครัวเรือน อ.บางปะหัน จ.

พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 30.00 0.00 

25. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

เสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายไดตามบริบท

ของครัวเรือน อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

26. การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลลัพธของ

กิจกรรม อ.มหาราช  อ.บางปะหัน  อ.

นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

27. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดกับคนในชุมชนฐานราก อ.

มหาราช อ.บางปะหัน อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

28. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลใหพ้ืนที่) 

อ.มหาราช  อ.บางปะหัน  อ.นครหลวง  

จ.พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 

                    จังหวัดอางทอง    รหัสโครงการ 6507000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[ X ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักท่ีสำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) โดยนอมนำหลักการทรงงาน

แนวคิดทฤษฎีใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราโชบายสมด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปนหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 

คณะวิทยาการจัดการ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินท้ัง 8 

ชุมชน มีอาชีพ และรายได อยางยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรท่ีมีความรูในศาสตรตางๆ 

ท่ีพรอมจะพัฒนาคุณภาพสินคาในชุมชนใหไดรับมาตรฐาน เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาใหได

มาตรฐานซ่ึงเปนไปตามนโยบายในการบริหารจัดการของภาครัฐ และการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนา

อาชีพ ใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือน นอกจากนั้นยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสินคาเพ่ือนำไปสู

มาตรฐานใหมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณของชุมชน โดยการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาสินคา

ใหมีคุณภาพตรงตอความตองการของตลาดและสามารถขยายสินคาใหเกิดการสรางรายไดอยางยั่งยืน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1)  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

 2) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ  

 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน และสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) กลุมชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2) กลุมชุมชนจังหวัดอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดเวทีประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม/ประเมินผล 

 2) อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 3) ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,920,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชน 8 

   2. จำนวนประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายเขารวมโครงการ คน 20 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน ผลิตภัณฑ 8 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในการโครงการที่สามารถเบิกจายไดทันตามเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ชุมชนไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑการตอยอดผลิตภัณฑชุมชนมุงสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีคุณภาพ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ชุมชนสามารถตอยอด/ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีคุณภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน มผช. 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

01
42

 

1. กิจกรรมการเตรียมการ

ผลิตภัณฑเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด

อางทอง จัดเวทีประชุม 1 

ครั้ง (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 

ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆ

ละ 2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

2 วันๆละ 2 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

4,000 บาท 

-  คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 คันๆ

ละ 2,500 เปนเงิน 5,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 29,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

55,200.00 0.00 55,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

คิดตนทุนการผลิต 1 

ชุมชน (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400  บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ  1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

14,100.00 0.00 14,100.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางตราสินคา 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ  25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

38,100.00 0.00 38,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

05
42

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบรรจุภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 28,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

41,100.00 0.00 41,100.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ  6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ

ละ 1 วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500 

บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 14,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

02
01

07
42

 

7. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆ

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 240 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,700 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

3,700.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 

196



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

08
42

 

8. กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

ชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ 

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ เปนเงิน 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

02
01

09
42

 

9. กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเตรียมความ

พรอมเพ่ือสงเสริมการขาย

และบริการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆ

ละ 2,500 เปนเงิน 2,500บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

02
01

10
42

 

10. กิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำแผนพับประชาสัมพันธ  

จำนวน  1 ชุมชนๆ ละ 10,000 บาท 

เปนเงิน 10,000 บาท 

- คาจางทำ VDO ประชาสัมพันธชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชนๆละ 20,000 บาท เปน

เงิน 20,000 บาท 

- คาจางทำปายไวนิลประชาสัมพันธ 

จำนวน 1 ชุมชนๆละ 2 ปายๆละ 1,000 

บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 

197



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

11
42

 

11. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน  1 

วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ เปนเงิน 650 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,550 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

6,550.00 0.00 0.00 6,550.00 0.00 

10
31

02
01

12
42

 

12. สรุปผลโครงการ 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน 50 แผนๆ 

ละ 15 บาท เปนเงิน 750 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 3 เลม ๆ

ละ 100 เปนเงิน 300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,050 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 

10
31

02
01

13
42

 

13. กิจกรรมการ

เตรียมการผลิตภัณฑเพ่ือ

การยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชน จังหวัดอางทอง จัด

เวทีประชุม 1 ครั้ง 

(สาขาวิชาการตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 

ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 700 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆ

ละ 2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 

198



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

14
42

 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางผลิตภัณฑ 1 

ชุมชน (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

2 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

4,000 บาท 

-  คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 คันๆ

ละ 2,500 เปนเงิน 5,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

56,200.00 0.00 56,200.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

15
42

 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การคิดตนทุนการผลิต 1 

ชุมชน (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ  3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

16,100.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 

199



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

16
42

 

16. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางตราสินคา 1 

ชุมชน (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ  15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,300 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

35,300.00 0.00 35,300.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

17
42

 

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ

ชุมชน (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2564 ถึง 31 

มีนาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ  20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,300 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

40,300.00 0.00 40,300.00 0.00 0.00 

200



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

18
42

 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆ 3 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 คน 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ

ละ 1 วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
31

02
01

19
42

 

19. ขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆ

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

10
31

02
01

20
42

 

20. กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

ชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ 

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,300 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

20,300.00 0.00 0.00 20,300.00 0.00 

201



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

21
42

 

21. กิจกรรมการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการการเตรียมความ

พรอมเพ่ือสงเสริมการขาย

และบริการ (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆ

ละ 2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,300 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

30,300.00 0.00 0.00 30,300.00 0.00 

10
31

02
01

22
42

 

22. กิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา

การตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวดัอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำ VDO ประชาสัมพันธชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชนๆละ 15,000 บาท เปน

เงิน  15,000 บาท 

- คาจางทำปายไวนิล 1 ปายๆละ 700 

บาท เปนเงิน 700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,700 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

15,700.00 0.00 0.00 15,700.00 0.00 

10
31

02
01

23
42

 

23. ติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงาน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วนัๆ

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ 500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

10
31

02
01

24
42

 

24. สรุปผลการดำเนินงาน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจัดทำรูปเลมรายงาน จำนวน 10 

เลมๆละ 200 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

202



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

25
42

 

25. อบรมเชิงปฏิบติัการ

เทคนิคการเตรียมการหา

รูปแบบผลิตภัณฑ เพ่ือ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 วันๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 

บาท 

- คาไวนิล 1 ผืนๆละ 1,000 บาท เปน

เงิน 1,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 2 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,700 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 

28,700.00 0.00 28,700.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

26
42

 

26. อบรมเชิงปฏิบัติการ

สรางผลิตภัณฑ (สาขาวิชา

การทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 3 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 20,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

38,100.00 0.00 38,100.00 0.00 0.00 

203



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

27
42

 

27. อบรมเชิงปฏิบัติการ

สรางมาตรฐานใหแก

ผลิตภัณฑ (ครั้งที่ 1) 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ   

9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

28
42

 

28. อบรมเชิงปฏิบัติการ

สรางมาตรฐานใหแก

ผลิตภัณฑ(ครั้งที่2) 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

29
42

 

29. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหเขาเกณฑตามมาตรฐาน 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 40,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

49,500.00 0.00 49,500.00 0.00 0.00 

204



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

30
42

 

30. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางตราสินคาและ

พัฒนาบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาจางทำบรรจุภัณฑ เปนเงิน 20,500 

บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

02
01

31
42

 

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาชองทางการคา

ออนไลน และออฟไลน 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
31

02
01

32
42

 

32. กิจกรรมการสรางสือ่

ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา

การทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำแผนพับประชาสัมพันธ 

จำนวน 1 ชุมชนๆละ 22,200 บาท เปน

เงิน 22,200 บาท 

- คาจางทำ VDO ประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑ จำนวน 1 ชุมชนๆละ 20,000 

บาท เปนเงิน 20,000 บาท 

-  คาจางทำปายฟวเจอรบอรด จำนวน 1 

ชุดๆละ 3,000 บาท เปนเงิน 3,000 

บาท 

- จางทำปายไวนิล เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑ 1 ชุมชนๆละ 

2,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทกุรายการ 

47,200.00 0.00 0.00 47,200.00 0.00 

205



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

33
42

 

33. ติดตามประเมินผล

โครงการ (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 2 เลม ๆ

ละ 300 บาท เปนเงิน 600 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 2,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 

10
31

02
01

34
42

 

34. สรุปโครงการ 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 

 

5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 0.00 

10
31

02
01

35
42

 

35. กิจกรรมการ

เตรียมการผลิตภัณฑเพ่ือ

การยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชน จังหวัดอางทอง  จัด

เวทีประชุม 1 ครั้ง 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 

ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆ

ละ 2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 

206



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

36
42

 

36. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางผลิตภัณฑ 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 

ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คนัๆ

ละ 2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

33,100.00 33,100.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

37
42

 

37. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การคิดตนทุนการผลิต 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ  1,020 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,120 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

14,120.00 0.00 14,120.00 0.00 0.00 

207



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

38
42

 

38. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางตราสินคา 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1200 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาจางทำตราสินคา 28,500  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,800 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

48,800.00 0.00 48,800.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

39
42

 

39. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ

ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1200 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาจางทำบรรจุภัณฑ 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,300 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

50,300.00 0.00 50,300.00 0.00 0.00 

208



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

40
42

 

40. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คนๆ 3 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 คน 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ

ละ 1 วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500 

บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

10,700.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

41
42

 

41. ขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆ

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 240 บาท เปนเงิน 480 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,980 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

2,980.00 0.00 0.00 2,980.00 0.00 

10
31

02
01

42
42

 

42. กิจกรรมศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑตนแบบ จำนวน 

1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ 1 วันๆ

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 240 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 

209



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

43
42

 

43. กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

ชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  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 

 

15,100.00 0.00 0.00 15,100.00 0.00 

10
31

02
01

44
42

 

44. กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเตรียมความ

พรอมเพ่ือสงเสริมการขาย

และบริการ (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆ

ละ 2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

15,100.00 0.00 0.00 15,100.00 0.00 

10
31

02
01

45
42

 

45. กิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำ VDO ประชาสัมพันธชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชนๆละ 25,000 บาท เปน

เงิน 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

46
42

 

46. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน  1 

วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  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 

10
31

02
01

47
42

 

47. สรุปผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน 100 

แผนๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 1 เลม ๆ

ละ 300 เปนเงิน 300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 

10
31

02
01

48
42

 

48. กิจกรรมการ

เตรียมการเพ่ือการ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

จังหวัดอางทอง จัดเวที

ประชุม (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 

ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆ

ละ 2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ  เปนเงิน 1300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

211



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

49
42

 

49. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู 2 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาอาหาร 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 100 

บาท ปนเงิน 4,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 คนๆ

ละ 4 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 

บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 30,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 

56,200.00 0.00 56,200.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

50
42

 

50. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางตราสินคา

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาจางทำตราสนิคา 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

38,100.00 0.00 38,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

51
42

 

51. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหาร 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 100 

บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 คนๆ

ละ 4 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 

บาท 

- คาเชารถตู 2 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาจางทำบรรจุภัณฑ 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ  

56,200.00 0.00 56,200.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

52
42

 

52. อบรมเชิงปฏิบติัการ

การสรางมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 3 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 คน 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ

ละ 1 วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500 

บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

14,500.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 

213



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

53
42

 

53. กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

ชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  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 

15,100.00 0.00 15,100.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

54
42

 

54. กิจกรรมการจัดต้ัง

กลุม/ข้ึนทะเบียน

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 1 วันๆละ 120 

บาท เปนเงิน 360 บาท 

- คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,860 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

2,860.00 0.00 0.00 2,860.00 0.00 

10
31

02
01

55
42

 

55. กิจกรรม

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

ใหม (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำโบวชัวร 10,000 บาท 

- คาจางทำคลิปวิดีโอ 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

214



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

56
42

 

56. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน  1 

วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ เปนเงิน 1,840 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,740 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

7,740.00 0.00 0.00 7,740.00 0.00 

10
31

02
01

57
42

 

57. สรุปผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน 100 

แผนๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 2 เลม ๆ

ละ 300 เปนเงิน 600 บาท. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 

10
31

02
01

58
42

 

58. กิจกรรมการ

เตรียมการผลิตภัณฑเพ่ือ

การยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชน (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 14,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

14,100.00 0.00 14,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

59
42

 

59. สรุปแผนการและ

แนวทางเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 

14,100.00 0.00 14,100.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

60
42

 

60. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางผลิตภัณฑ  ระยะ

ที่ 1 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวดัใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท  

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,300 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ  

 

40,300.00 0.00 40,300.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

61
42

 

61. ประเมินผลิตภัณฑจาก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางผลิตภัณฑ  ระยะ

ที่ 1 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 3,600 บาท เปนเงิน 

3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ  

 

9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

62
42

 

62. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางผลิตภัณฑ ระยะ

ที่ 2 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท  

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,300 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 

40,300.00 0.00 40,300.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

63
42

 

63. ประเมินผลิตภัณฑจาก

การอบรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 3,600 บาท เปนเงิน 

3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

64
42

 

64. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,300 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

40,300.00 0.00 0.00 40,300.00 0.00 

10
31

02
01

65
42

 

65. ประเมินการสรางตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 3,600 บาท เปนเงิน 

3,600 บาท 

คาใชสอย 

 - คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

66
42

 

66. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การคิดตนทุนการผลิต 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท  

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

02
01

67
42

 

67. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสรางมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท  

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,600 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

14,600.00 0.00 0.00 14,600.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01
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42

 

68. อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาชองทางการขาย 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

2,900 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

23,200.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 

10
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69. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน  1 

วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 

1ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 

ม้ือๆละ  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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70. สรุปผลโครงการ 

(สาขาวิชาเศรษฐสาสตร

การเงินการธนาคาร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน 100 

แผนๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 2 เลม ๆ

ละ 300 เปนเงิน 600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01
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42

 

71. สำรวจและศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑเพ่ือนำมาพัฒนา

ชุมน (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 

ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ีใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คนัๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
31
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72. ลงพ้ืนที่ประชุม 

CONCEPT การพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 

ธันวาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรอียุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคยีง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,400 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

6,400.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
31
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73. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ

1,200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คนัๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01
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74. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลติภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ

1,200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คนัๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00 

10
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75. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 3 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ

1,200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

23,100.00 0.00 0.00 23,100.00 0.00 
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76. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ

1,200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คนัๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

23,100.00 0.00 0.00 23,100.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31
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77. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการออกแบบตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ

1,200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คนัๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาจัดทำตราสินคาและบรรจุภัณฑ เปน

เงิน 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

43,100.00 0.00 0.00 43,100.00 0.00 
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78. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาชองทาง

การคา Online (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ

1,200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คนัๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาจางจัดทำสื่อออนไลน เปนเงิน 

35,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

48,100.00 0.00 0.00 48,100.00 0.00 

10
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79. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

เครือขายและการทำการ

ประชาสัมพันธทางชองทาง

ออนไลน (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จัวหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ

1,200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คนัๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาจัดจางทำการประชาสัมพันธ

ออนไลน และสื่อโฆษณาออนไลน เปน

เงิน 25,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 5,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

80
42

 

80. การจัดต้ังกลุมและข้ึน

ทะเบียนชุมชน (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ100 บาท เปนเงิน 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 

10
31

02
01

81
42

 

81. การเตรียมการ

ผลิตภัณฑเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้ง

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

82
42

 

82. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 - 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท  

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 

2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

2 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

4,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 2 ครั้ง

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

56,200.00 0.00 56,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

83
42

 

83. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการคำนวณ

ตนทุนการผลิต (สาขาวิชา

การบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้ง

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

18,100.00 0.00 18,100.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

84
42

 

84. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการวางแผน

กำไร และการกำหนดราคา 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท  

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้ง

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

18,100.00 0.00 18,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

85
42

 

85. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางตรา

สินคาชุมชน (สาขาวิชา

การบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

พ้ืนที่จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครัง้

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

38,100.00 0.00 38,100.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

86
42

 

86. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2565 ถึง 31 

มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้ง

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

43,100.00 0.00 43,100.00 0.00 0.00 

10
31

02
01

87
42

 

87. กิจกรรมการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรอื

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 1 คนๆละ 1 วนัๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ 1 ครั้ง

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

88
42

 

88. กิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธการตลาด

ออนไลน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำและโปรโมทเพจออนไลน 

จำนวน 1 ชุมชนๆละ 25,000 บาท เปน

เงิน 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 25,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

10
31

02
01

89
42

 

89. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียนแผน

ธุรกิจเพ่ือการขอสินเชื่อ

จากสถาบันการเงิน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 1 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้ง

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 4,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,700 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

13,700.00 0.00 0.00 13,700.00 0.00 

10
31

02
01

90
42

 

90. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้ง

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,100 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

8,100.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
01

91
42

 

91. สรุปผลโครงการ 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2565 ถึง 

30 กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน 100 

แผนๆละ 15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 2 เลมๆ

ละ 100 บาท เปนเงิน 200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,700 บาท 

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 

รวม 1,920,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑเพ่ือ

การยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด

อางทอง จัดเวทีประชุม 1 ครั้ง 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดเวทปีระชุมผูนำชุมชน

ทองถ่ิน 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน

ทองถ่ิน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบติัการการ

สรางผลิตภัณฑ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุนการ

ผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกจิ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิด

ตนทุนการผลิต 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา

สินคา 1 ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางตราสินคา 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลติภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

7. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 

1 ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคาออนไลน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

9. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมการขาย

และบริการ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมการ

ขายและบริการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

10. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินงานกิจกรรมสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนครั้ง

ในการติดตามและประเมินผล

โครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนนิการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

12. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนนิการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

13. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

จังหวัดอางทอง จัดเวทีประชุม 1 ครั้ง 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน

ทองถ่ิน 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน

ทองถ่ิน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการพัฒนาสินคาชุมชน  

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิด

ตนทุนการผลิต 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

16. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา

สินคา 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชงิปฏิบัติการการ

สรางตราสินคาชุมชน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

17. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

19. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

จำนวน 1 ชมุชน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้

ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

20. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการกิจกรรมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ชองทางการคาออนไลน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

21. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมการขาย

และบริการ (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมการ

ขายและบริการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

22. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการกิจกรรมการ

สรางสื่อประชาสัมพันธ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

23. ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการกิจกรรมขอ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

24. สรุปผลการดำเนินงาน (สาขาวิชา

การตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการสรุปผลการดำเนินงาน 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

25. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ

เตรียมการหารูปแบบผลิตภัณฑ เพ่ือ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการเตรียมการหารูปแบบ

ผลิตภัณฑ เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนนิการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

26. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางผลิตภัณฑ 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

27. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐาน

ใหแกผลิตภัณฑ (ครั้งที่ 1) (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการสรางมาตรฐานใหแก

ผลิตภัณฑ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

28. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐาน

ใหแกผลิตภัณฑ(ครั้งที่2) (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการสรางมาตรฐานใหแก

ผลติภัณฑ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

29. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนา

ผลิตภัณฑใหเขาเกณฑตามมาตรฐาน 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการยกระดับพัฒนา

ผลิตภัณฑใหเขาเกณฑตาม

มาตรฐาน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

30. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา

สินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑ (สาขาวิชา

การทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางตราสินคาและ

พัฒนาบรรจุภัณฑ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

31. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ชองทางการคาออนไลน และออฟไลน 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาชองทาง

การคาออนไลน และออฟไลน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

32. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

33. ติดตามประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

232



กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

34. สรุปโครงการ (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนครัง้

ในการสรปุโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

35. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

จังหวัดอางทอง  จัดเวทีประชุม 1 ครั้ง 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดเวทีประชุม 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การจัดเวทีประชมุ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

36. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

37. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

คิดตนทุนการผลติ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

38. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา

สินคา 1 ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชงิปฏิบติัการการ

สรางตราสินคา 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

39. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบรรจุภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

40. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

41. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

42. กิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑ

ตนแบบ จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑตนแบบ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

43. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

44. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมการขาย

และบริการ (สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเตรียมความพรอม

เพ่ือสงเสริมการขายและบริการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

45. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

46. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

47. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการสรุปผลโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

48. กิจกรรมการเตรียมการเพ่ือการ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด

อางทอง จัดเวทีประชุม (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดเวทีประชุมผูนำชมุชน

ทองถ่ิน 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การจัดเวทีประชุม 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

49. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกจิการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

50. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา

สินคาผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางตราสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินการจัด

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

51. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บรรจุภัณฑ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

52. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

53. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาชองทาง

การคาออนไลน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ชองทางการคาออนไลน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

54. กิจกรรมการจัดต้ังกลุม/ข้ึนทะเบียน

ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมการจัดต้ังกลุม/

ข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การจัดต้ังกลุม/ข้ึนทะเบียน

ผลิตภัณฑชุมชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

55. กิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

ใหม (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑใหม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

56. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้

ในการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

ติดตามและประเมินผลโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

57. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการสรุปผลโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

สรุปผลโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

58. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้

ในการจัดกิจกรรมการเตรียมการ

ผลิตภัณฑเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การเตรียมการผลิตภัณฑเพ่ือการ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

59. สรุปแผนการและแนวทางเพ่ือการ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการสรุปแผนการ

และแนวทางเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

ครัง้ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

60. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ  ระยะที่ 1 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ  

ระยะที่ 1 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชงิปฏิบติัการการสราง

ผลิตภัณฑ  ระยะที่ 1 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

61. ประเมินผลิตภัณฑจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ  ระยะที่ 1 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการประเมิน

ผลิตภัณฑจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ  

ระยะที่ 1 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

ประเมินผลิตภัณฑจากการอบรม

เชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ  

ระยะที่ 1 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

62. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน

การธนาคาร) 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

63. ประเมินผลิตภัณฑจากการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ 

ระยะที่ 2 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการประเมิน

ผลิตภัณฑจากการอบรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ 

ระยะที่ 2 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

ประเมินผลิตภัณฑจากการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

64. อบรมเชิงปฏิบัติการตราสินคาและ

บรรจุภัณฑ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการตราสินคา

และบรรจุภัณฑ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

65. ประเมินการสรางตราสินคาและ

บรรจุภัณฑ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการประเมินการ

สรางตราสนิคาและบรรจุภัณฑ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

ประเมินสรางตราสินคาและบรรจุ

ภัณฑ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

66. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน

การธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

คิดตนทุนการผลิต 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

67. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางมาตรฐานผลิตภัณฑ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

68. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชอง

ทางการขาย (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการขาย 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาชองทางการ

ขาย 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

69. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

70. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาเศรษฐสา

สตรการเงินการธนาคาร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการสรุปผลโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

71. สำรวจและศึกษาดูงานผลิตภัณฑ

เพ่ือนำมาพัฒนาชุมน (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการสำรวจและศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑเพ่ือนำมาพัฒนาชุมน 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

72. ลงพ้ืนที่ประชุม CONCEPT การ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการลงพ้ืนที่ประชุม 

CONCEPT การพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการลง

พ้ืนที่ประชุม CONCEPT การ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

73. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1 (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

74. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2 (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบติัการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

75. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 3 (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 3 

ครัง้ 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

76. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4 (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

77. การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

ตราสินคาและบรรจุภัณฑ (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ออกแบบตราสินคาและบรรจุ

ภัณฑ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

ตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

78. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ชองทางการคา Online (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาชองทางการคา 

Online 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ชองทางการคา Online 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

79. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

เครือขายและการทำการประชาสัมพันธ

ทางชองทางออนไลน (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดอบรมเชงิปฏิบัติการการ

สรางเครือขายและการทำการ

ประชาสัมพันธทางชองทาง

ออนไลน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

เครือขายและการทำการ

ประชาสัมพันธทางชองทาง

ออนไลน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

80. การจัดต้ังกลุมและข้ึนทะเบียนชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการการจัดต้ังกลุม

และข้ึนทะเบียนชุมช 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

การจัดต้ังกลุมและข้ึนทะเบียน

ชุมชน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

81. การเตรียมการผลิตภัณฑเพ่ือการ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการ การเตรียมการ

ผลิตภัณฑเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

การเตรียมการผลิตภัณฑเพ่ือการ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

82. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ 1 

ชุมชน 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

รอยละ 0 85 0 0 

83. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

คำนวณตนทุนการผลิต (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการคำนวณตนทุนการ

ผลิต 

ครั้ง 0 1 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวณ

ตนทุนการผลิต (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

รอยละ 0 85 0 0 

84. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

วางแผนกำไร และการกำหนดราคา 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการวางแผนกำไร และ

การกำหนดราคา 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผน

กำไร และการกำหนดราคา 

รอยละ 0 85 0 0 

85. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางตราสินคาชุมชน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางตราสินคา

ชุมชน 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา

สินคาชุมชน 

รอยละ 0 85 0 0 

86. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบรรจุภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ

ชุมชน 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บรรจุภัณฑชุมชน 

รอยละ 0 85 0 0 

87. กิจกรรมการสรางมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน 

รอยละ 0 0 85 0 

88. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ

การตลาดออนไลน (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธการตลาดออนไลน 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

การสรางสื่อประชาสัมพันธ

การตลาดออนไลน 

รอยละ 0 0 85 0 

89. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

แผนธรุกิจเพ่ือการขอสินเชื่อจากสถาบัน

การเงิน (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนแผนธรุกิจเพ่ือการขอ

สินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

ครั้ง 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการจัดกิจการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน

ธุรกิจเพ่ือการขอสินเชื่อจาก

สถาบันการเงิน 

รอยละ 0 0 85 0 

90. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลโครงการ 

รอยละ 0 0 0 85 

91. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการดำเนนิการสรุปผลโครงการ 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการ

สรุปผลโครงการ 

รอยละ 0 0 0 85 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการเรยีนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

                        รหสัโครงการ 6508000011 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ

เพ่ือการจัดการเรียนรู 

เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมบุคลากรทางดานงานวิจัย  ซ่ึงในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรท่ีมี

คุณภาพ และสงเสริมงานดานการวิจัย ท้ังอาจารยและนักศึกษาจะตองไดรับการฝกฝนและเพ่ิมทักษะในการใช

เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย  จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา

เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจดังกลาว   คณะจึงมีโครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือให

บุคลากรและนักศึกษาไดมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือใชในการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพ่ิมทักษะการเรียนรูจากการใชเครื่องมือท่ีทันสมัย  

2) เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3) เพ่ือใหมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือครุภัณฑ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 6,884,200.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. รายการครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ รายการ 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อครุภัณฑ รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อครุภัณฑตามเวลา รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตองตามระเบียบ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีครุภัณฑสำนักงานและครุภัณฑการศึกษาท่ีไดจัดซ้ือตามระเบียบเพ่ิมข้ึน  

     ผลกระทบ (Impact)  

           อาจารยและนักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึนจากการใชเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มีเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัยใชในการฝกทักษะ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

03
01

01
31

 

1. เรือนเพาะชำ

สำเร็จรูป 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเกษตรศาสตร 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เรือนเพาะชำสำเร็จรูป 5 

หลัง ๆ ละ 20,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 104000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เรือนเพาะชำสำเร็จรูป ราคา 20800 

จำนวน 5 หลัง รวมเปนเงิน 104,000.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 104,000.00 บาท 

104,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

03
01

02
31

 

2. เครื่องวัดคาความ

เปนกรด-ดาง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/64 - 30/9/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาคหกรรมศาสตร 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องวัดความเปนกรด-

ดาง 1 เครื่อง เปนเงิน 17700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17700 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง ราคา 

17700 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 

17,700.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,700.00 บาท 

17,700.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
01

03
31

 

3. เครื่องวัดคาสี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาคหกรรมศาสตร 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครือ่งวัดคาสี จำนวน 1 

เครื่อง เปนเงิน 650,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 650000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวัดคาสี ราคา 650000 จำนวน 1 

เครื่อง รวมเปนเงิน 650,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 650,000.00 บาท 

650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
01

04
31

 

4. ชุดฝกปฏิบัติการผลิต

ชิ้นงาน และควบคุม

เครื่องจักรในงาน

อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดฝกปฏิบัติการผลิต

ชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักรในงาน

อุตสาหกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ราคา 

785,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 785000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดฝกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน และ

ควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

อัตโนมัติ ราคา 785000 จำนวน 1 ชุด รวม

เปนเงิน 785,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 785,000.00 บาท 

785,000.00 785,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
01

05
31

 

5. เครื่องชั่งดิจิตอล คา

ความละเอียด 0.01 

กรัม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาฟสิกส 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องชั่งดิจิตอล คาความ

ละเอียด 0.01 กรัม จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 

20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องชั่งดิจิตอล คาความละเอียด 0.01 

กรัม ราคา 20000 จำนวน 5 เครื่อง รวม

เปนเงิน 100,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 100,000.00 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

03
01

06
31

 

6. กลองสองทางไกล

สองตา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ทองฟาจำลอง 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : กลองสองทางไกลสองตา 

จำนวน 5 เครื่อง ๆละ 7,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37500 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. กลองสองทางไกลสองตา ราคา 7500 

จำนวน 5 เครื่อง รวมเปนเงิน 37,500.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 37,500.00 บาท 

37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
01

07
31

 

7. ตูทดสอบความงอก

เมล็ดชนิดประตูเดียว 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเกษตรศาสตร 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ตูทดสอบความงอกเมล็ด

ชนิดประตูเดียว จำนวน 1 ตู เปนเงิน 

1,200,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1200000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ตูทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว 

ราคา 1200000 จำนวน 1 ตู รวมเปนเงิน 

1,200,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,200,000.00 

บาท 

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
01

08
31

 

8. เครื่องอะตอมมิค

แอบซอรพชั่นสเปคโตร

โฟโตมิเตอรแบบเปลว

ไฟ (Flame Atomic 

Absorption 

Spectrophotometer) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเคมี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องอะตอมมิคแอบ

ซอรพชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอรแบบเปลวไฟ 

(Flame Atomic Absorption 

Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง 

เปนเงิน 1,500,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องอะตอมมิคแอบซอรพชั่นสเปคโตร

โฟโตมิเตอรแบบเปลวไฟ (Flame Atomic 

Absorption Spectrophotometer) ราคา 

1500000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 

1,500,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,500,000.00 

บาท 

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

03
01

09
31

 

9. ชุดโปรแกรมระบบ

จำลองการเรียนรูกาย

วิภาคมนุษยพรอมจอ

สัมผัส 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดโปรแกรมระบบจำลอง

การเรียนรูกายวิภาคมนุษยพรอมจอสัมผัส 

จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 1,190,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1190000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรูกาย

วิภาคมนุษยพรอมจอสมัผัส ราคา 

1190000 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 

1,190,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,190,000.00 

บาท 

1,190,000.00 1,190,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
01

10
31

 

10. เครื่องวิเคราะห

ไขมันในอาหาร (ระบบ

อัตโนมัติ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องวิเคราะหไขมันใน

อาหาร (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง 

เปนเงิน 1,300,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1300000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวิเคราะหไขมันในอาหาร (ระบบ

อัตโนมัติ) ราคา 1300000 จำนวน 1 

เครื่อง รวมเปนเงิน 1,300,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,300,000.00 

บาท 

1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 6,884,200.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. เรือนเพาะชำสำเร็จรูป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการเบิกจาย 

รายการ 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของครุภัณฑ

ที่ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

2. เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

3. เครื่องวัดคาสี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

4. ชุดฝกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน 

และควบคุมเครื่องจักรในงาน

อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

5. เครื่องชั่งดิจิตอล คาความ

ละเอียด 0.01 กรัม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

6. กลองสองทางไกลสองตา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

7. ตูทดสอบความงอกเมล็ดชนดิ

ประตูเดียว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

8. เครื่องอะตอมมิคแอบ

ซอรพชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร

แบบเปลวไฟ (Flame Atomic 

Absorption 

Spectrophotometer) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

9. ชุดโปรแกรมระบบจำลองการ

เรียนรูกายวิภาคมนุษยพรอมจอ

สัมผัส 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

10. เครื่องวิเคราะหไขมันใน

อาหาร (ระบบอัตโนมัติ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รอยละ 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ

ของการจัดซื้อครุภัณฑ 

รอยละ 100 0 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงทอระบายน้ำและหลงัคาโปรงแสง อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ    

     รหัสโครงการ 6508000012 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลศิของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน) 

 

249



ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

          อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอาคารท่ีดำเนินการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย 

และเปนท่ีต้ังของสำนักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได

กอสรางมาเปนเวลากวา 20 ป โดยสภาพปจจุบันหลังคาและทอน้ำท้ิงมีการชำรุดอยางมากจำเปนตองซอมแซม

และบำรุงรักษาการโดยเร็ว 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือปรับปรุงทอระบายน้ำและหลังคาโปรงแสงท่ีชำรุดใหใชงานไดดี 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนักศึกษาทุกคน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดจางเหมา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 454,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนงานที่ดำเนินการแลวเสร็จ งาน 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานปรับปรุงฯ รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบที่

เกี่ยวของ 

รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ดำเนินการปรับปรุงและซอมแซมทอระบายน้ำท้ิงจากดาดฟาและหลังคาโปรงแสงแลวเสร็จ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติงานไดปกติ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติงานไดปกติ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

03
02

01
32

 

1. งานจางเหมาปรับปรุงทอ

ระบายน้ำฝนและหลังคาโปรง

แสง อาคารศูนยวิทยาศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : งานจางเหมา

ปรับปรุงทอระบายน้ำฝนและ

หลังคาโปรงแสง อาคารศูนย

วิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

จำนวน 1 งาน เปนเงิน 

454,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 454,000 

บาท 

454,000.00 454,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 454,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. งานจางเหมาปรับปรุงทอระบายน้ำฝน

และหลังคาโปรงแสง อาคารศูนย

วิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่

ดำเนินการแลวเสร็จ 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100 0 0 0 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   รหสัโครงการ 6508000013 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 302 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานสังคมศาสตร (1,355 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูท่ี

มีงานทำและท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการ

พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบันสังคมยังขาด

แคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับการจัดการศึกษา

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดำเนินงาน 

ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแก

คณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอน

ทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทำงานได 

นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทำงานกอนการจบการศึกษา 

และออกไปปฏิบัติงานจริง  จึงจำเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสำหรับใชในการจัดการศึกษา 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2) เพ่ือใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป 
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือ,จัดจาง และประชุมสัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 399,206.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ รอยละ 100 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละที่ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏบิัติราชการประจำป 

     ผลกระทบ (Impact)  

           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติราชการประจำปท่ีไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกทาน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติราชการประจำปท่ีไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกทาน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

04
01

01
42

 

1. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

บริการ, คาซอมแซมและ

ปรับปรุงครุภัณฑ  150000 

บาท 

คาวัสดุสำนักงาน, วัสดุการ

เรียนการสอน, วัสดุไฟฟา, 

วัสดุเกษตร และวัสดุอ่ืน  

149206 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299206 

บาท 

299,206.00 60,000.00 99,206.00 60,000.00 80,000.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

04
01

02
42

 

2. สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการประจำป 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชจายใน

การจัดสัมมนาถายทอดแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป เปนเงิน 

100000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 

บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

รวม 399,206.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

รายการที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

รายการ 3 1 3 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 80 80 80 80 

2. สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการประจำป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0 0 80 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0 0 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21    รหัสโครงการ 6508000016 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

         ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ

ดาเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทาใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับ

การพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจาเปนสาหรับศตวรรษท่ี 21 สาหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สาระวิชาก็มีความ

สาคัญ แตไมเพียงพอสาหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา ควรเปน

การเรยีนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคน

สามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา  

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การ

ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา

หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน 

และการดำเนิน ชีวิตได 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือ,จัดจาง,จัดอบรม 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 284,365.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปรมิาณ   

   1. จำนวนครังที่ดำเนินการจัดซื้อ,จัดจาง ครั้ง 16 

   2. จำนวนครั้งที่ดำเนินการอบรมพัฒนานักศึกษา ครั้ง 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

         นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนในหัวขอท่ีไดรับการอบรมโดยวัดผลจาก PER-TEST และ POST-TEST 

     ผลกระทบ (Impact)  

         นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

          นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานทักษะศตวรรษท่ี 21 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
01

01
42

 

1. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ  

และจางเหมาบริการ เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาซอมแซม

ครุภัณฑและจางเหมาบริการ 

70940 บาท 

คาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอน183025 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 253965 

บาท 

253,965.00 140,416.00 16,756.00 75,593.00 21,200.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
01

02
42

 

2. พัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการเรีนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

14400 บาท 

คาวัสดุ 1600 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 

บาท 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

10
22

01
01

03
42

 

3. อบรมทักษะดานคอมพิวเตอร

สาขาคหกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาคหกรรมศาสตร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3600 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
22

01
01

04
42

 

4. การพัฒนานักศึกษาสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
01

05
42

 

5. โครงการนักศึกษาสาธารณสุข

สรางสุขใหนอง 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาสาธารณสุขศาสตร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

รวม 284,365.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ  และ

จางเหมาบริการ เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 10 1 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 80 80 80 80 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

2. พัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการเรนีรูในศตวรรษที่ 

21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด

กิจกรรมเสร็จสิ้น 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0 100 0 0 

3. อบรมทักษะดานคอมพิวเตอรสาขาค

หกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0 100 0 0 

4. การพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจมาก

ข้ึน 

รอยละ 90 0 0 0 

5. โครงการนักศึกษาสาธารณสุขสรางสุข

ใหนอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0 100 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ วิทยาศาสตรวิชาการ        รหัสโครงการ 6508000020 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนษุย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พันธกิจท่ีสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การทำวิจัย และการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกำหนดการเรียนการสอน

ในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึง

เก่ียวของกับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาสูสาธารณชน  การบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการ

สอน เริ่มตั้งแตการกำหนดปจจัยนำเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกำหนด ประกอบดวย การทีมีอาจารยท่ีมีปริมาณ

และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือของทุก

ฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางองคความรูท่ีเปนประโยชน การแลกเปลี่ยนความรู 

ความคิดเห็นรวมกันระหวางนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะนำไปสู

การพัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

     ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอโครงการวิทยาศาสตรวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการ

ระบบและกลไกท่ีเก่ียวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพอันประกอบดวยกิจกรรมซ่ึงตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฎิบัติตามแผนกลยุทธ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และได

แลกเปลี่ยนองคความรูใหมและประสบการณวิจัยท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

2) เพ่ือจัดทำวารสารสำหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหเปนไปตามมาตรฐานของ TCI 
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3) เพ่ือสงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการใหกับคณาจารยและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

4) เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

  นักศึกษา และอาจารยภายในและภายนอก  

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

บรรยายใหความรูโดยวิทยากรพิเศษ/นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายปและโปสเตอร/ปรับปรุงหลักสูตร 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 358,265.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผลงานวิจัยที่เขารวมการนำเสนอ ผลงาน 40 

   2. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับ 2 

   3. หลักสูตรฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนผลงานวิจัยที่เขารวมการนำเสนอไดรับการพิจารณาและประเมินคุณภาพ ผลงาน 40 

   2. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ บทความ 12 

   3. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และเปนไปตามมาตรฐาน

คุณภาพหลกัสูตร 

หลกัสูตร 4 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักศึกษาท่ีเขารวมนำเสนอไดรับประสบการณ การแลกเปลี่ยนองคความรูในดานการวิจัยจาก

นักศึกษาตางสถาบัน และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2) ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3) หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง ใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน 
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     ผลกระทบ (Impact)  

           สนับสนุนการจัดการระบบและกลไกท่ีเก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) นักศึกษาและอาจารยไดรับขอเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานงานวิจัย 

2) ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

3) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

02
01

01
42

 

1. โครงการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-30/06/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

กรรมการตัดสินผลงานวิจัย 

จำนวน 70 คนๆละ400 บาท  

วิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน 3 

ชม.ๆละ 600 บาท 

คาใชสอย 60100 บาท 

คาวัสดุ 60100 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 

10
22

02
01

02
42

 

2. วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางทำเลม

วารสาร จำนวน 2 ครั้งๆละ 

30,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 

10
22

02
01

03
42

 

3. การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-30/06/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร หลักสูตรละ 2 คนๆละ 

6 ชม.ๆละ 600 บาท 

คาใชสอยและวัสดุ  99,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,000บาท 

135,000.00 0.00 81,000.00 54,000.00 0.00 

10
22

02
01

04
42

 

4. ปรับปรุงหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร (พ.ศ.2566) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 10800 

บาท 

คาใชสอย 2465 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13265 บาท 

13,265.00 0.00 0.00 0.00 13,265.00 

รวม 358,265.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0 0 200 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่

เขารวมไดรับการพิจารณา 

รายการ 0 0 40 0 

2. วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับ

วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชึ้น 0 0 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ

วิชาการหรือบทความวิจัยเปนไป

ตามมาตรฐานทางวิชาการ 

ชึ้น 0 0 1 1 

3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายการ 0 3 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตรไดรับการ

ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และ

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร 

รายการ 0 3 2 0 

4. ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

(พ.ศ.2566) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร 

รายการ 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรไดรับการ

ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และ

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร 

รายการ 0 0 0 1 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดินันท เอ่ียมสะอาด 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   รหสัโครงการ 6508000021 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 งานประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการเผยแพรการดำเนินงานของคณะให

บุคคลหนวยงานองคกรท้ังภายในและภายนอกไดทราบความเคลื่อนไหวของคณะท้ังดานงานจัดการเรียนการ

สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน

สำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในขณะท่ี

สังคมปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน แตนักเรียนกลับเลือกเรียน

วิทยาศาสตรนอยลง ดังนั้นการประชาสัมพันธเพ่ือใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนท่ีรูจักและไดรับการ

ยอมรับจึงเปนสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดในสถานการณปจจุบัน จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจท่ีตั้งไว 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนท่ีรูจักแกโรงเรียน นกัเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

ใกลเคียง  
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธคณะแกบุคคลภายนอก  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 215,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการ คน 500 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนนักศึกษาใหมเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การใชจายงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           สถานศึกษาท่ีไดรับการประชาสัมพันธ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           มีจำนวนนักศึกษามาสมัครศึกษาตอมากข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มีจำนวนนักศึกษาเขาใหมเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

04
02

01
42

 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

50000 บาท 

คาวัสดุ 50000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

100,000.00 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

04
02

02
42

 

2. กิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

70,000 บาท 

คาวัสดุ 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 

บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

04
02

03
42

 

3. การประชาสัมพันธหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาใชสอย 

- โปรเตอร ปริมาณ 20 แผน 

แผนละ 50 บาท =1,000 

บาท  

- แผนพับแบบ Offset 

ปริมาณ 100 แผน แผนละ 

10 บาท 

= 1,000 บาท 

- แผนพับแบบขาว-ดำ 

ปริมาณ 1,000 แผน แผนละ 

3 บาท 

= 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

04
02

04
42

 

4. ประชาสัมพันธหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ/

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ

วุฒิเทียบเทา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

1) โปรเตอร ปริมาณ 20 แผน 

แผนละ 50 บาท =1,000 

บาท  2)แผนพับแบบ Offset 

ปริมาณ 100 แผน แผนละ 

10 บาท = 1,000 บาท   

3)แผนพับแบบขาว-ดำ 

ปริมาณ 1,000 แผน แผนละ 

3 บาท = 3,000 บาท   

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

04
02

05
42

 

5. ประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชา

คณิตศาสตรประยุกต 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/072565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและพ้ืนที่

ใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาใชสอย 

คาจางออกแบบและจัดทำ

แผนพับประชาสัมพันธ

หลักสูตร 5000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวม 215,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

ไดรับขาวสารการประชาสัมพันธ 

คน 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผูมาสมัคร

เขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 0 0 0 

2. กิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู

และนักเรียนที่เขารวมโครงการ 

คน 500 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

นักศึกษาใหมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 0 0 0 

3. การประชาสัมพันธหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

สถานศึกษาที่ไดรับการ

ประชาสัมพันธ 

ครั้ง 5 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

นักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 0 0 0 

4. ประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

สถานศึกษาที่ไดรับการ

ประชาสัมพันธ 

รายการ 15 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

นักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 0 0 0 

5. ประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชา

คณิตศาสตรประยุกต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

รายการ 0 0 0 3 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มา

สมัครเรียนเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 0 10 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม    รหัสโครงการ 6508000023 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรม

นักศึกษาท่ีดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาได

พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การ

ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา

หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน 

และการดำเนิน ชีวิตได 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 

6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 46,200.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม กิจกรรม 9 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาใหมไดรับการพัฒนา รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนำไปใชประโยชนได 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทำกิจกรรม 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาสามารถนำความรูไปถายทอดใหกับผูอ่ืนไดในอนาคต 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
02

01
42

 

1. เตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาตอบแทน

วิทยากร 

  คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1800 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 

274



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
02

02
42

 

2. ครงการปรับความรูพ้ืนฐาน

ทางดานคหกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

  

 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  

3600 บาท   

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

10
22

01
02

03
42

 

3. โครงการปรับพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

  

 - คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3600 

บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

10
22

01
02

04
42

 

4. เตรียมความพรอมนองป 1 

เขาสูโลกอาชีวอนามัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 1คน*3

ชม.*600บาท 1800 บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 

10
22

01
02

05
42

 

5. โครงการปฐมนิเทศน

นักศึกษาเขาใหมสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 3600 

บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
02

06
42

 

6. ปรับพ้ืนและสงเสริมทักษะ

พ้ืนฐานวิชาการดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 14400 

บาท  

     • คาวัสดุ  

- วัสดุประกอบการอบรม 

5600 บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
02

07
42

 

7. โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหมวิศวกรรมการ

จัดการ เพ่ือเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูทาง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

10
22

01
02

08
42

 

8. โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหม เพ่ือเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

  

 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ

ละ 7 ชั่วโมงๆละ 4,200 บาท  

  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4200 บาท 

4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 

10
22

01
02

09
42

 

9. เตรียมความพรอมทาง

วิศวกรรมไฟฟากอนเขาศึกษาใน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

4000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท 

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 46,200.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่รวมจัดกิจกรรม 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

การตกออกไมเกิน 

รอยละ 0 0 0 20 

2. ครงการปรับความรูพ้ืนฐานทางดานค

หกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา

สาขาคหกรรมศาสตร ชั้นปที่ 1 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตอโครงการของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

รอยละ 0 0 0 85 

3. โครงการปรับพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คน 0 0 0 10 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

สารสนเทศ กลุมเปาหมายเขารวมอบรม 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจตอ

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 

รอยละ 0 0 0 80 

4. เตรียมความพรอมนองป 1 เขาสูโลก

อาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้น

ป 1 มีความพรอมกอนเขาศึกษา

ตอในหลักสูตรไดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 0 80 

5. โครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาเขาใหม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาเขาใหมที่เขารวม

กิจกรรม 

รอยละ 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้น

ป 1 มีความพรอมกอนเขาศึกษา

ตอในหลักสูตรไดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 0 0 0 

6. ปรับพ้ืนและสงเสริมทักษะพ้ืนฐาน

วิชาการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0 20 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือการ

พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร

ชาติ 

รอยละ 0 80 80 0 

7. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหมวิศวกรรมการจัดการ เพ่ือเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูทาง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

และผูที่สนใจ 

คน 0 0 0 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0 0 0 80 

8. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหม เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูทาง

วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และผูที่สนใจ 

คน 0 0 0 20 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0 0 0 80 

9. เตรียมความพรอมทางวิศวกรรมไฟฟา

กอนเขาศึกษาในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : รอยละของ

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 90 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่

เขารวมกิจกรรมมีความรูความ

เขาใจไมนอยกวา 

รอยละ 85 0 0 0 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

                       รหัสโครงการ 6508000026 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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 ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545

กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ

เพ่ือเปนการพัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนิน

โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพ

ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน ผลกระทบจากการเปด

อาเซียนมีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทำใน

ประเทศไทย ซ่ึงจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทำของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยใน

อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน

ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ

ใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได

รวมถึงสามารถทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธภิาพ ดังนั้นการเรยีนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสำคัญ

ของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ

ดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปเม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ 

ยอมเปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการ
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เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสูงข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการ

เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ 

2) เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

3) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเสริมทักษะ อบรม ศึกษาดูงาน และฝกประสบการณใหกับนักศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 156,237.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ กิจกรรม 19 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษสามารถนำความรูความสามารถไปประยุกตใชในการเรียนได 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรู และทักษะเพ่ิมมากข้ึน สามารถนำไปประยุกตใช

ในการเรียนรูไดยิ่งข้ึน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
03

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ: 

การเสริมสรางศักยภาพ

นักศึกษาคหกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

9,000   

 - วิทยากร 1 คน คนละ 3 ชม.ชม.

ละ 600 บาท (ไตรมาส 1)  1,800  

 - วิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.

ละ 600 บาท (ไตรมาส 2)  7,200  

คาวัสดุ   

 - คาวัสดุจัดกิจกรรม  3,654.14  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12654 บาท 

12,654.00 0.00 12,654.00 0.00 0.00 

10
22

01
03

02
42

 

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาคหกรรมศาสตรเพ่ือเขา

สูศตวรรษที่ 21 : การนำเสนอ

ผลงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาวัสดุ   

คาวัสดุจัดกิจกรรม  12,000 

  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000 บาท 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
03

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการดาน

คอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ

นักศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-30/06/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด :  - คาตอบแทน

วิทยากร 14400 บาท    

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14400 บาท 

14,400.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 

10
22

01
03

04
42

 

4. อบรมความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรใหกับอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-31/03/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด :  - คาตอบแทน

วิทยากร 7200    

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 

10
22

01
03

05
42

 

5. อบรมจัดเก็บสารเคมีใน

หองปฏิบัติการอยางไร เพ่ือให

เกิดความปลอดภัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-31/03/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเคมี 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 3600 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
03

06
42

 

6. เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 3600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
03

07
42

 

7. ชุดปลูกพืชสำเร็จรูป 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย :  

1) วัสดุ : เกษตร 16923 

ไดแก ไม มอส กระถาง ดินผสม หิน

ภูเขาไฟ แกลบ เปนตน 

2) คาจางเหมา  4000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20923 บาท 

20,923.00 20,923.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
03

08
42

 

8. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนการสอนของสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 4200 

บาท 

คาวัสดุ 5800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

10
22

01
03

09
42

 

9. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 

จำนวน 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท 

7200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 

10
22

01
03

10
42

 

10. โครงการฝกปฏิบติัการสุข

ศาสตรอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 1คน*6ชม.*

600บาท 3600 บาท  

• คาใชสอย 5400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 

10
22

01
03

11
42

 

11. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-30/06/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 5000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
03

12
42

 

12. การจัดนิทรรศการดานความ

ปลอดภัยในงานสัปดาหความ

ปลอดภัยแหงชาติ 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาใชสอย 

- คาเบี้ยเลี้ยง อาจารย 5 คน*120

บาท*4วัน 1,920  

- คาเบี้ยเลี้ยงคนขับ  120 

- คาเชารถตู 3วัน*2,250บาท

 6,750  

- คารถบัสออก 1,500 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส 3,000 

- คาทางดวนรถบัส 200 

• คาวัสดุ   

- คาวัสดุประกอบกิจกรรม 3,510 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 

10
22

01
03

13
42

 

13. อบรมเตรียมความพรอมเขา

สูสถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

   

- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน *6 

ชม*600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

10
22

01
03

14
42

 

14. นิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพดานอาชีวอ

นามัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-30/06/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาใชสอย 3000 

บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

10
22

01
03

15
42

 

15. การเตรียมความพรอม

นักศึกษากอนการเตรียมฝก

ประสบการวิชาชีพสาธารณสุข

ศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาใชสอย

   

- คาจางทำเอกสารประกอบ

โครงการ จำนวน 46 ชุดๆ ละ 70 

บาท (46 ชุด*70 บาท = 3,220 

บาท) 3,220  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3220 บาท 

3,220.00 3,220.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
03

16
42

 

16. อบรมการเตรียมความพรอม

นักศึกษากอนการฝกประสบการ

วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 5400 

บาท 

คาใชสอย 2240 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7640 บาท 

7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
03

17
42

 

17. กิจกรรมกลุมเสวนาองค

ความรูทางดานสาธารณสุขชุมชน

และเตรียมสอบใบประกอบ

วิชาชีพ สาขาสาธารณสุขศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-30/06/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 9000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

10
22

01
03

18
42

 

18. อบรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา กอนการฝกปฏิบัติงาน

บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-31/12/2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 3600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
03

19
42

 

19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรู สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-30/06/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 3600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

รวม 156,237     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ: การ

เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาคหกรรม

ศาสตร 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : นักศึกษา

สาขาคหกรรมศาสตร 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตอโครงการของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาคหกรรมศาสตรเพ่ือเขาสู

ศตวรรษที่ 21 : การนำเสนอผลงาน

วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน

นักเรียน/นักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความรูในศาสตรคหกรรมศาสตร

และสามารถ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน คน 0.00 20.00 20.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผูเขารวมอบรม 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

สามารถนำความรูไปใชในการ

เรียนการสอนได 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

4. อบรมความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรใหกับอาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

อาจารยและบุคลากรที่เขารับการ

อบรม 

คน 0.00 7.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน สามารถ

นำความรูที่ทันสมัยมาพัฒนาการ

เรียนการสอน หรืองานวิจัย 

รอยละ 0.00 70.00 0.00 0.00 

5. อบรมจัดเก็บสารเคมีใน

หองปฏิบัติการอยางไร เพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ

จัดกิจกรรมอบรม 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน สามารถ

นำความรูที่ทันสมัยมาพัฒนาการ

เรียนการสอน หรืองานวิจัย 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

6. เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ สาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชไดรับ

ความรูดานทักษะในศตวรรษที่ 

๒๑ จากอาจารยบรรยายพิเศษ 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชผาน

การอบรมตามเกณฑที่กาหนด 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

7. ชุดปลูกพืชสำเร็จรูป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชไดรับ

ความรูดานนวัตกรรมและการ

ผลิตชุดปลูกพืชสำเร็จรูป 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชผาน

การปฏิบัติการตามเกณฑที่

กำหนด 

รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 

8. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน

การสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ผูเขารวม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

9. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจำหลักสูตร 

คน 0.00 0.00 5.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายวิชาที่ทำ

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของ

นักศึกษาไดรับขอเสนอแนะเพ่ือ

เปนขอมูลในการปรับปรุง/

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

แกอาจารยผูสอน/อาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาในป

รอยละ 0.00 0.00 100.00 100.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

การศึกษา 2564 

10. โครงการฝกปฏิบัติการสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมฝก

ปฏิบัติการสุขศาสตรฯ 

คน 0.00 0.00 0.00 28.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความรูและทักษะการจัดการดาน

สุขศาสตรอุตสาหกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

11. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ

ดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ

เพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

12. การจัดนิทรรศการดานความ

ปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัย

แหงชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาและอาจารยที่เขารวม

กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

และอาจารยไดรับความรูใหมจาก

การเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

13. อบรมเตรียมความพรอมเขาสูสถาน

ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในแต

ละครั้ง 

คน 0.00 0.00 0.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แลกเปลี่ยน

เรียนรูขอมูลดานอาชีวอนามัย 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

14. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพดานอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนสถาน

ประกอบการที่นักศึกษาเขาฝก

ประสบการณ 

รายการ 0.00 0.00 15.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการนิเทศ ขณะฝก

ประสบการณดานอาชีวอนามัย 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

15. การเตรียมความพรอมนักศึกษากอน

การเตรียมฝกประสบการวิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

คน 28.00 0.00 0.00 0.00 

16. อบรมการเตรียมความพรอม

นักศึกษากอนการฝกประสบการวิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

คน 24.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

คน 16.00 0.00 0.00 0.00 

17. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรู

ทางดานสาธารณสุขชุมชนและเตรียม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ

คน 0.00 0.00 29.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

สอบใบประกอบวชิาชีพ สาขา

สาธารณสุขศาสตร 

อาจารยพิเศษ ไมนอยกวา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของนักศึกษา ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 70.00 0.00 

18. อบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กอนการฝกปฏิบัติงานบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ

อาจารยพิเศษ ไมนอยกวา 

คน 29.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของนักศึกษา ไมนอยกวา 

รอยละ 70.00 0.00 0.00 0.00 

19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจำหลักสูตร 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : รายวิชาที่ทำ

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของ

นักศึกษาไดรับขอเสนอแนะเพ่ือ

เปนขอมูลในการปรับปรุง/

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

แกอาจารยผูสอน/อาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาในป

การศึกษา 2564 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม        รหสัโครงการ 6508000030 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[ X ] ดานบริการวิชาการ   

[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรม

นักศึกษาท่ีดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาได

พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา  

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การ

ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา

หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม  

3)  เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน 

และการดำเนิน ชีวิตได 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 

6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม ประชมุ  สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 40,727.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามอัตลกัษณมหาวิทยาลัย กิจกรรม 5 

   2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 

   2. นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

เชงิเวลา   

   1. สามารถดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จเปนไปตามเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผลท่ีเกิดข้ึนทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผลท่ีเกิดตอเนื่องจากผลผลิต 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายหรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
04

01
42

 

1. โครงการคหกรรมศาสตรสืบสาน

งานศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

ครั้งที่ 5 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

5100 บาท 

คาวัสดุ 10900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 

บาท 

16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
22

01
04

02
42

 

2. โครงการไหวพระวิษณุและ

ปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

1800 บาท 

คาวัสดุ 3800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5600 บาท 

5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 

10
22

01
04

03
42

 

3. โครงการสักการะพระบิดาแหง

การแพทยและการสาธารณสุขไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

3600 บาท 

คาใชสอย 3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 

10
22

01
04

04
42

 

4. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย

ใสใจวัฒนธรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

1800 บาท 

คาวัสดุ 127 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1927 บาท 

1,927.00 1,927.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
04

05
42

 

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดวย

พลังงานทดแทนและการอนุรักษ

พลังงานในโรงเรียนวัด (สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

4200 บาท 

คาวัสดุ 5800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 

บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 40,727.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. โครงการคหกรรมศาสตรสืบสานงาน

ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ครั้งที่ 

5 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด

กิจกรรมแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี

ความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศ

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนนิ

กิจกรรมแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

กิจกรรมมีความพึงพอใจ 

3. โครงการสักการะพระบิดาแหง

การแพทยและการสาธารณสุขไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี

ความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใยใสใจ

วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด

กิจกรรมแลวเสร็จ 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี

ความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดวย

พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน

ในโรงเรียนวัด (สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด

กิจกรรมแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี

ความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพ่ือยกระดับ 

                    มาตรฐาน ผลิตภัณฑ        รหัสโครงการ 6508000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลติภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ชุมชนเกาะเรียน ประกอบไปดวย 7 หมูบานใน ต.เกาะเรียน ประชาชนมีรายไดหลักจากอาชีพการ

รับจางท่ัวไป  ซ่ึงกลุมแมบานสตรีอาสาพัฒนาตำบลเกาะเรียน โดยมีแกนนำคือ นางสาววิภารัตน  จันทริก เปน

การสงเสริมอาชีพในชุมชน ซ่ึงกลุมไดผลิตผาเปนของใชตางๆ มีสมาชิกกลุม จำนวน 30 คน สวนใหญเปน

ผูสูงอายุ และผูวางงาน รวมกลุมเพ่ือสรางสรรคงานผลิตภัณฑผา เชน กระเปาผาดนมือ กระเปาใสเหรียญ 

กระเปาโทรศัพทมือถือ เปนตน  เพ่ือเปนงานอดิเรก ท่ีสรางรายไดเสริมใหแกครอบครัว             

 ดวยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑนี้มีความสอดคลองกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพคน และความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 : 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากผาใหมีคุณภาพระดับ OTOP จำนวน 6 ผลิตภัณฑ 

 2) เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนบานเกาะเรียน จำนวน 30 คน 

 3) เพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑจากผาสำหรับถายทอดความรู จำนวน 1 ศูนย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน 
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6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ  

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑท่ี 1-2  

3) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑท่ี 3-4  

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑท่ี 5-6  

5) อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ  

6) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 ผลิตภัณฑ  

7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ

สงเสริมการขายผลิตภัณฑจากผา 

8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ

การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน  

9) กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบวงจรผลิตภัณฑ

จากผาอยางยั่งยืน  

10) ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการ คน 30 

   2. ผลิตภัณฑ OTOP ผลิตภัณฑ 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. จัดกิจกรรมแลวเสร็จ รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผลิตภัณฑ OTOP จากผา จำนวน 6 ผลิตภัณฑ 
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ผลกระทบ (Impact)  

           - สมาชิกในชุมชนเกาะเรียนมีทักษะ ความรู และความสามารถในการสรางผลิตภัณฑจากผาเพ่ิมข้ึน 

- เสริมสรางรายไดใหกับสมาชิกในชุมชนเกาะเรียนมากยิ่งข้ึน 

      ผลลพัธ (Outcome)  

           ศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑจากผา จำนวน 1 ศูนย 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
02

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับ

ชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท และแนวทาง

การดำเนินโครงการ โดยการจัด

ประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของ เพ่ือรวม

วางแผนระบบการทำงานในการ

พัฒนาผลิตภัณฑจากผา บรรจุภัณฑ 

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ 

การบัญชีการตลาด รวมทั้งการวาง

แผ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.2564-31 ธ.ค.2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาอาหาร

วางและเครื่องด่ืม (1วันx30

คนx1ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5100 บาท 

5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
02

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 

1-2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน

เกาะเรียน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม

โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.2564-31ธ.ค.2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(3วันx30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 27,800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,500 

บาท 

75,500.00 75,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
02

03
42

 

3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 

3-4 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน

เกาะเรียน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม

โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.2564-31 ธค 2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(3วันx30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 21500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 

บาท 

69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
02

04
42

 

4. กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 

5-6 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน

เกาะเรียน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม

โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ต.ค.2564-31ธ.ค.2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(3วันx30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 21,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 

บาท 

69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
02

05
42

 

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือสราง

ความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพ่ิม

ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

และเพ่ิมโอกาสในการจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑจากผา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ม.ค.2565-31มี.ค.2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(3วันx30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประชาสัมพันธ 15,000 บาท 

คาบรรจุภัณฑ 20,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,200 

บาท 

83,200.00 0.00 83,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
02

06
42

 

6. กิจกรรมที่ 6  อบรมเชงิ

ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 

ผลิตภัณฑ และข้ึนทะเบียน OTOP 

ของกลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

การยกระดับผลิตภัณฑจากผา และ

พัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสม

และทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิต

ปกติวิถีใหม (New Normal) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ม.ค.2565-31มี.ค.2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (4วันX3คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(4วันx30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (4วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 20,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,800 

บาท 

 

83,800.00 0.00 83,800.00 0.00 0.00 

10
31

02
02

07
42

 

7. กิจกรรมที ่7  การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบ

คลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนา

เว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑจากผา 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   1เม.ย.2565-30มิ.ย.2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(3วันx30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 

บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 

10
31

02
02

08
42

 

8. กิจกรรมที่ 8  การอบรมเชิง

ปฏิบติัการ การสื่อสารการตลาดทุก

มิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึง

รูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ

ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1เม.ย.2565-30มิ.ย.2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(3วันx30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 

บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 

10
31

02
02

09
42

 

9. กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมเปดศูนย

การเรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

ยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบวงจร

ผลิตภัณฑจากผาอยางย่ังยืน ซึ่งเปน

แหลงเรียนรูของประชาชนทั่วไป 

และหนวยงานภายนอกที่สนใจ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ก.ค.2565-30ก.ย.2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหาร

วางและเครื่องด่ืม (1วันx30

คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 8,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,500 

บาท 

13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
02

10
42

 

10. กิจกรรมที่ 10 ประชุม 

สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผล

การดำเนินงานรวมกับชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ส.ค.2565-30ก.ย.2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาอาหาร

วางและเครื่องด่ืม (1วันx30

คนx1ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx30

คนx1ม้ือx100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 

บาท 

5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 

รวม 500,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือ

ศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนิน

โครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน

รวมกับภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวม

วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากผา บรรจุภัณฑ พัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี

การตลาด รวมทัง้การวางแผ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 80 0 0 0 

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 1-2 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชมุชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 80 0 0 0 

3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชงิปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 3-4 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชมุชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 80 0 0 0 

300



กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

4. กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 5-6 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชมุชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 80 0 0 0 

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือสรางความโดด

เดนใหกับผลิตภัณฑ เพ่ิมระยะเวลาการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑและเพ่ิมโอกาสใน

การจัดจำหนายผลิตภัณฑจากผา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 80 0 0 

6. กิจกรรมที่ 6  อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 ผลิตภัณฑ 

และข้ึนทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน

บานเกาะเรียน เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑจากผา และพัฒนารูปแบบที่มี

ความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะ

สำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 80 0 0 

7. กิจกรรมที่ 7  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป

พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ

สงเสริมการขายผลิตภัณฑจากผา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 0 80 0 

8. กิจกรรมที่ 8  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริม

การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของ

ผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน 

และออฟไลน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 0 80 0 

9. กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมเปดศูนยการ

เรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือยกระดับ

สูศูนยการเรียนรูครบวงจรผลิตภัณฑจาก

ผาอยางย่ังยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของ

ประชาชนทั่วไป และหนวยงานภายนอก

ที่สนใจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ 

OTOP 

รายการ 0 0 0 6 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 0 0 80 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

10. กิจกรรมที่ 10 ประชุม สังเคราะห 

วิเคราะหผล ประเมินผลการดำเนินงาน

รวมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 0 0 80 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

โรคระบาด Covid 2019 มีการระบาดอีกคร้ัง ปกปองโดยการวัดอุณหภูมิและใสหนากากอนามัย ลางมือ

ดวยเจลแอลกอฮอล 

ภัยธรรมชาติ นำ้ทวม ยกของข้ึนที่สูง ติดตามขาวสารจากหนวยงานราชการ 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ นางรงรอง แรมสิเยอ 

 

302



 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

                   มาตรฐานผลติภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน        รหัสโครงการ 6508000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปนชุมชนท่ีมีการรวมกลุมกันทำขนมไทยท่ีเขมแข็ง โดยในพ้ืนท่ีตำบลเกาะเรียน เปนแหลงท่ีสืบทอดการทำ

ขนมไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มตนตำนานขนมไทยจากหมูบานญี่ปุน ตำบลเกาะเรียน โดยทาวทองกีบ

มา (Maria Guyomar de Pinha) โดยหลังจากนั้นไดมีการบอกตอสูตรการทำขนมไทยในพ้ืนท่ีชุมชน และ

ขยายเปนวงกวางจวบจนปจจุบนันี้ 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากขนมไทยใหมีคุณภาพ OTOP 

2) เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนบานเกาะเรียน 

5. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอยางมี

สวนรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมวางแผนระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุ

ภัณฑ พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด รวมท้ังการวางแผนจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน

บานเกาะเรียน 
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2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑท่ี 1 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ

เรียน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณา

การระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

3) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑท่ี 2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ

เรียน ตน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชมุชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

4) อบรมเชงิปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑท่ี 3 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ

เรียน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลกั เพ่ือใหเกิดการบูรณา

การระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

5) อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพ่ิมระยะเวลา

การเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพ่ิมโอกาสในการจัดจำหนายผลิตภัณฑขนมไทย 

6) อบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย 3 ผลิตภัณฑ และข้ึนทะเบียน OTOP ของกลุม

ชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนารูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและทันสมัย 

ซ่ึงเหมาะสำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (NewNormal) 

7) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ

สงเสริมการขายผลิตภัณฑขนมไทย 

8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูป 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนมไทย คน 30 

   2. ผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑ 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ คน 30 

เชิงเวลา   

   1. จัดกิจกรรมแลวเสร็จ กิจกรรม 9 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จ รอยละ 100 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผลิตภัณฑ OTOP ขนมไทย จำนวน 3 ผลิตภัณฑ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           สรางรายไดใหกับชุมชน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-ม.ีค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
03

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับ

ชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท และ

แนวทางการดำเนินโครงการ โดย

การจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับ

ภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวม

วางแผนระบบการทำงานในการ

พัฒนาผลติภัณฑขนมไทย บรรจุ

ภัณฑ พัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธ การบัญชี

การตลาด รวมทั้งการวางแผ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 

2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (1วันx1คนx6ชั่วโมง

x1200บาท)  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200  บาท 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
03

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนม

ไทย ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิก

กลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 

2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาวัสดุ = 21,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,900 บาท 

 

53,900.00 53,900.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-ม.ีค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
03

03
42

 

3. กิจกรรม3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย 

ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกกลุม

ชุมชนบานเกาะเรียน ตน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ

ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 

2564 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาวัสดุ = 21,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,900 บาท 

53,900.00 53,900.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
03

04
42

 

4. กิจกรรม 4 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนม

ไทย ผลิตภัณฑที่ 3 ใหกับสมาชิก

กลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาวัสดุ = 21,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,900 บาท 

53,900.00 0.00 53,900.00 0.00 0.00 

10
31

02
03

05
42

 

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ 

เพ่ือสรางความโดดเดนใหกับ

ผลิตภัณฑ เพ่ิมระยะเวลาการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑและเพ่ิมโอกาสใน

การจัดจำหนายผลิตภัณฑขนม

ไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

- คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

• คาใชสอย 

- คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม (3วันx30คนx2ม้ือx35

บาท) = 6,300 

- คาอาหารกลางวัน 

(3วันx30คนx1ม้ือx100บาท) = 

9,000 

• คาวัสดุ 

- คาบรรจุภัณฑ = 

35,500 

- คาวัสดุโฆษณาและ

เผยแพรประชาสัมพันธ = 15,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98,200 บาท 

98,200.00 0.00 98,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-ม.ีค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
03

06
42

 

6. กิจกรรมที่ 6  อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑขนม

ไทย  3 ผลิตภัณฑ และข้ึน

ทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน

บานเกาะเรียน เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนา

รูปแบบที่มีความเหมาะสมและ

ทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิต

ปกติวิถีใหม (New Normal) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

  

• คาตอบแทน  

- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3

คนX6ชั่วโมงX600บาท)

 32,400 

• คาใชสอย  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(4วันx30คนx2ม้ือx35บาท)

 8,400 

- คาอาหารกลางวัน (4วันx30คน

x1ม้ือx100บาท)

 12,000 

• คาวัสดุ  

- คาวัสดุ 49,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 102,300 บาท 

102,300.00 0.00 102,300.00 0.00 0.00 

10
31

02
03

07
42

 

7. 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป

พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซต

เพ่ือสงเสริมการขายผลิตภัณฑ

ขนมไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 - 30 

มิถุนายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3

คนX6ชั่วโมงX600บาท) 32,400 

• คาใชสอย  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(3วันx30คนx2ม้ือx35บาท)

 6,300 

- คาอาหารกลางวัน (3วันx30คน

x1ม้ือx100บาท)

 9,000 

• คาวัสดุ  

- คาวัสดุ 30,100 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77,800 บาท 

77,800.00 0.00 0.00 77,800.00 0.00 

10
31

02
03

08
42

 

8. 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สื่อสารการตลาดทุกมิติ การ

สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ

การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน

รูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 - 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3

คนX6ชั่วโมงX600บาท)

 32,400 

• คาใชสอย  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(3วันx30คนx2ม้ือx35บาท)

 6,300 

- คาอาหารกลางวัน (3วันx30คน

x1ม้ือx100บาท)

 9,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-ม.ีค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
03

09
42

 

9. 9 ประชุม สังเคราะห วิเคราะห

ผล ประเมินผลการดำเนินงาน

รวมกับชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมษายน 2565 - 30 

มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนขนมไทย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาใชสอย

  

- คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม (1วันx30คนx1ม้ือx35

บาท) 2,100 

- คาอาหารกลางวัน 

(1วันx30คนx1ม้ือx100บาท)

 3,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท 

5,100.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 

รวม 500,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือ

ศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนิน

โครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน

รวมกับภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวม

วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา

ผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุภัณฑ พัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี

การตลาด รวมทั้งการวางแผ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 1 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชมุชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรม3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 2 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน 

ตน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ

ปญญาของชมุชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 80 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

4. กิจกรรม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 3 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 80 0 0 

5. กิจกรรมที ่5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือสรางความโดด

เดนใหกับผลิตภัณฑ เพ่ิมระยะเวลาการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑและเพ่ิมโอกาสใน

การจัดจำหนายผลิตภัณฑขนมไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 80 0 0 

6. กิจกรรมที่ 6  อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย  3 ผลิตภัณฑ 

และข้ึนทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน

บานเกาะเรียน เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนารูปแบบที่

มีความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะ

สำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 80 0 0 

7. 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ

บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ

การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑขนมไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 0 80 0 

8. 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร

การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด

รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ

ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 0 80 0 

9. 9 ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล 

ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม

ไทย 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมโครงการ 

รอยละ 0 0 80 0 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

โรคระบาด Covid 2019 มีการระบาดรอบสอง ปกปองโดยการวัดอุณหภูมิและใสหนากากอนามัย 

น้ำทวม เฝาระวัง ยกของข้ึนที่สงู 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อ.สวุรรณ อาจคงหาญ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ รหัสโครงการ 6508000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวชิาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ (Earth System Science) เปนวิชาวิทยาศาสตรแบบบูรณาการท่ีศึกษา

ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมธรรมชาติรอบตัว โดยสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูและรูจักโลกอยางเปน

วิทยาศาสตร และมีความเขาใจถึงรูปแบบความสัมพันธ รวมท้ังปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก โดยมี

มุมมองตอโลกวาเปนระบบใหญท่ีมีระบบยอย ๆ ทํางานอยูรวมกัน มีหนาท่ีท่ีหลากหลายและซับซอน การ

เรียนรูวิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ เปนการศึกษาความสัมพันธขององคประกอบหลักตาง ๆ ในสภาพแวดลอม

ธรรมชาติ ไดแก บรรยากาศ (Atmosphere) พ้ืนน้ำ (Hydrosphere) พ้ืนดิน (Lithosphere) และสิ่งมีชีวิต 

(Biosphere) ซ่ึงแตละองคประกอบลวนแลวแตมีความสัมพันธกัน และตองอยูทํางานรวมกันอยางสมดุล เม่ือ

กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเสียสมดุลไปจะกอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการอ่ืนๆ อันนําไปสูปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญหลาย ๆ ปญหาตามมา เชน ภาวะโลกรอน พายุรุนแรง ความแหงแลง น้ำทวม แผนดิน

ถลม เปนตน ปญหาตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังโลก แลวยังกอใหเกิด

ผลกระทบอยางรุนแรงตอชีวิต ทรัพยสินของคน และเศรษฐกิจของสังคมโลกเปนอยางมาก  

 การจัดการเรียนการสอนในกลุมวิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ เนนการเรียนรูแบบองครวม ซ่ึงเปนมุมมอง

หรือแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาเก่ียวกับโลกธรรมชาติท่ีเยาวชนทุกคนควรไดเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับความเชื่อมโยงของโลกท้ังระบบ ฝกใชกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค 

ความคิดเปนเหตุเปนผล มีความมุงม่ันในการสํารวจตรวจสอบ สืบเสาะความรูความกาวหนาใหม ๆ อยาง

ตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความตระหนักและชวยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม พรอมท้ังคอยเฝา

ระวังและแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ไดเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดวางแผนกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกท้ัง
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ระบบ ใหกับครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนากระบวนการวิเคราะหและวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกท้ังระบบในโรงเรียน 

2) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรควบคูกับการ

พัฒนาความเปนผูนำของบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3) เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม ความรูเทาทันสภาวการณ

และการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 

- กิจกรรม Land cover protocol 

- กิจกรรม Soil moisture active passive 

- กิจกรรม Earth as a system protocol 

- กิจกรรม Hydrosphere protocol 

     - กิจกรรม Atmosphere protocol 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอม ครั้ง 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักเรียนและผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ ครั้ง 10 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกท้ังระบบใหกับโรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

2) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเปนผูนำ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับความรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกท้ังระบบ 

2) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
06

01
42

 

1. กิจกรรม Land cover 

protocol 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนมัธยมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

(วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 10 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท)  เปนเงิน 36,000 บาท 

-คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง 

(จำนวน 2  ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท)  

เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม 

(จำนวน 40 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 100 

บาท)  เปนเงิน 8,000 บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 

40 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท)  

เปนเงิน 5,600 บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 

เปนเงิน 6,400 บาท 

- คาจางวิเคราะหและประเมินผล

โครงการ เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท 

 

 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
06

02
42

 

2. กิจกรรม Soil 

moisture active 

passive 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนมัธยมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร (วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 

10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท)  เปนเงิน 

36,000 บาท 

- คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 

ที่นั่ง (จำนวน 2  ครั้ง ๆ ละ 2,500 

บาท)  เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาอาหารกลางวัน

ผูเขารวมอบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 2 

ม้ือ ๆ ละ 100 บาท)  เปนเงิน 8,000 

บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวม

อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ 

ละ 35 บาท)  เปนเงิน 5,600 บาท 

- คาจางทำเอกสาร

ประกอบการอบรม เปนเงิน 6,400 บาท 

- คาจางวิเคราะหและ

ประเมินผลโครงการ เปนเงิน 4,000 

บาท 

คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
06

03
42

 

3. กิจกรรม Earth as a 

system protocol 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนมัธยมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร (วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 

10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท)  เปนเงิน 

36,000 บาท 

- คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 

ที่นั่ง (จำนวน 2  ครั้ง ๆ ละ 2,500 

บาท)  เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาอาหารกลางวัน

ผูเขารวมอบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 2 

ม้ือ ๆ ละ 100 บาท)  เปนเงิน 8,000 

บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวม

อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ 

ละ 35 บาท)  เปนเงิน 5,600 บาท 

- คาจางทำเอกสาร

ประกอบการอบรม เปนเงิน 6,400 บาท 

- คาจางวิเคราะหและ

ประเมินผลโครงการ เปนเงิน 4,000 

บาท 

คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
06

04
42

 

4. กิจกรรม 

Hydrosphere protocol 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนมัธยมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร (วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 

10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท)  เปนเงิน 

36,000 บาท 

- คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 

ที่นั่ง (จำนวน 2  ครั้ง ๆ ละ 2,500 

บาท)  เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาอาหารกลางวัน

ผูเขารวมอบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 2 

ม้ือ ๆ ละ 100 บาท)  เปนเงิน 8,000 

บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวม

อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ 

ละ 35 บาท)  เปนเงิน 5,600 บาท 

- คาจางทำเอกสาร

ประกอบการอบรม เปนเงิน 6,400 บาท 

- คาจางวิเคราะหและ

ประเมินผลโครงการ เปนเงิน 4,000 

บาท 

คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

10
31

10
06

04
42

 

5. กิจกรรม 

Atmosphere protocol 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนมัธยมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร (วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 

10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท)  เปนเงิน 

36,000 บาท 

- คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 

ที่นั่ง (จำนวน 2  ครั้ง ๆ ละ 2,500 

บาท)  เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาอาหารกลางวัน

ผูเขารวมอบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 2 

ม้ือ ๆ ละ 100 บาท)  เปนเงิน 8,000 

บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวม

อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ 

ละ 35 บาท)  เปนเงิน 5,600 บาท 

- คาจางทำเอกสาร

ประกอบการอบรม เปนเงิน 6,400 บาท 

- คาจางวิเคราะหและ

ประเมินผลโครงการ เปนเงิน 4,000 

บาท 

คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

รวม 400,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรม Land cover protocol ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

จัด 

ครั้ง 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา

ทักษะดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ 

รอยละ 0 85 0 0 

2. กิจกรรม Soil moisture active 

passive 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน

สิ่งแวดลอม 

ครั้ง 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา

ทักษะดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ 

รอยละ 0 85 0 0 

3. กิจกรรม Earth as a system 

protocol 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน

สิ่งแวดลอม 

ครั้ง 0 0 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา

ทักษะดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ 

รอยละ 0 0 85 0 

4. กิจกรรม Hydrosphere protocol ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน

สิ่งแวดลอม 

ครั้ง 0 0 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา

ทักษะดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ 

รอยละ 0 0 85 0 

5. กิจกรรม Atmosphere protocol ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน

สิ่งแวดลอม 

ครั้ง 0 0 0 2 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : นักเรียนและ

ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา

ทักษะดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ 

รอยละ 0 0 0 85 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การเปดภาคการศึกษาของโรงเรียนและมหาวทิยาลัยไม

สอดคลองกัน 

วางแผนการดำเนนิโครงการใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัด

กิจกรรม และสอดคลองกับชวงเวลาการเปดภาคการศึกษา 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.ประดินันท เอ่ียมสะอาด 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวย 

                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      รหัสโครงการ 6508000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันท่ีมีความเหลื่อมล้ำในชวงรายไดของประชาชนในชุมชนฐานราก 

นำไปสูแนวทางการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนกอใหเกิดรายไดและแกปญหาการวางงานของ

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางชุมชนให

เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหประชาชนเกิดการรวมกลุมอาชีพท่ี

หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามา

จำหนายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชนซ่ึงการดำเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแก

ประชาชนอยางท่ัวถึง  และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญาตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของกลุมอาชีพตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมีความเขมแข็งตอชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ดานทรัพยากรทองถ่ิน ความตองการพ้ืนฐานโดยการรับฟงความคิดเห็น

ของครัวเรือน ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ กลุมอาชีพ ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีรับผิดชอบ สำหรับจัดทำเปนฐานขอมูล

พ้ืนฐานครัวเรือนและการสงเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม 
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2) เพ่ือหาแนวทางสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพใน

พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีรับผิดชอบ 

3) เพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพในระดับครัวเรือน กลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพ ท้ังดานเกษตร 

อาหาร หัตถกรรม ดวยนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4) เพ่ือสรางระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร การเงิน การบัญชี การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการ

ผลิตและระบบการตลาดท่ีดี นำไปสูความม่ันคงของรายไดและสามารถพ่ึงพาตนเองได 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชน/ครัวเรือน ท่ีมีรายไดต่ำหรือไมพนเกณฑความยากจน ของชุมชนในอำเภอโพธิ์ทอง และ

อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ครัวเรือน 46 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 10 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายงบประมาณ รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ชุมชนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการสรางอาชีพรูปแบบตาง ๆ ท่ี

สอดคลองเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ 

2) คนในชุมชนทองถ่ินไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) การสรางงาน สรางอาชีพและรายได กอใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน 

2) คนในชุมชนทองถ่ินไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
05

01
42

 

1. การศึกษาขอมูลเชิง

พ้ืนที่ประกอบกับการ

สัมภาษณชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนในอำเภอโพธิ์

ทอง และอำเภอ

แสวงหา จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

(วิทยากรจำนวน 4 คน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ 

ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 57,600 บาท 

- คาใชสอย  

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง  

(จำนวน 4  ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด

เปนเงิน 10,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม 

(จำนวน 50 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 100 

บาท) คิดเปนเงิน 20,000 บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 

50 คน ๆ ละ 8 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท) คิด

เปนเงิน 14,000 บาท 

- คาจางวิเคราะหและประเมินผลโครงการ 

คิดเปนเงิน 8,000 บาท 

- คาจางออกแบบและจัดทำปาย

ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 3,000 บาท 

- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 12,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท 

125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 
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2. กิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาอาชีพตาม

บริบทชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนในอำเภอโพธิ์

ทอง และอำเภอ

แสวงหา จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

(วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ 

6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) คดิเปนเงิน 

360,000 บาท 

- คาใชสอย  

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง  

(จำนวน 20 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท)  คิด

เปนเงิน 50,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม 

(จำนวน 40 คน ๆ ละ 20 ม้ือ ๆ ละ 100 

บาท) คิดเปนเงิน 80,000 บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 

40 คน ๆ ละ 40 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท) คิด

เปนเงิน 56,000 บาท 

- คาจางออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ 

คิดเปนเงิน 100,000 บาท 

- คาจางวิเคราะหและประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ คิดเปนเงิน 100,000 บาท 

- คาจางออกแบบและจัดทำปาย

ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 8,000 บาท 

- คาจางวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ 

คิดเปนเงิน 12,000 บาท 

- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 100,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 866,000 บาท 

866,000.00 0.00 866,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
05

03
42

 

3. การติดตามและ

ประเมินผลการดำเนิน

โครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   ชุมชนในอำเภอโพธิ์

ทอง และอำเภอ

แสวงหา จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

(วิทยากรจำนวน 4 คน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ 

ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 57,600 บาท 

- คาใชสอย คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่

นั่ง  (จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) 

คิดเปนเงิน 10,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม 

(จำนวน 50 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 100 

บาท) คิดเปนเงิน 20,000 บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 

50 คน ๆ ละ 8 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท) คิด

เปนเงิน 14,000 บาท 

- คาจางวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ 

เปนเงิน 8,000 บาท 

- คาวัสดุ เปนเงิน 5,400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท 

115,000.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 
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4. การเปดเวทีคืน

ขอมูลใหชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนในอำเภอโพธิ์

ทอง และอำเภอ

แสวงหา จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

(วิทยากรจำนวน 2 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ 

ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 14,400 บาท 

- คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง  

(จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด

เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม 

(จำนวน 50 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 100 

บาท)  คิดเปนเงิน 10,000 บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 

50 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท) คิด

เปนเงิน 7,000 บาท 

- คาจางวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ 

คิดเปนเงิน 6,000 บาท 

- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 1,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท 

44,000.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 

รวม 1,150,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การศึกษาขอมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบกับ

การสัมภาษณชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

กิจกรรม 2 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ รอยละ 10 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

รายไดของครัวเรือนที่เขารวม

โครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม

บริบทชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

คน 0 46 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

รายไดของครัวเรือนที่เขารวม

โครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

รอยละ 0 10 0 0 

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

กิจกรรม 0 0 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

รายไดของครัวเรือนที่เขารวม

โครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

รอยละ 0 0 10 0 

4. การเปดเวทีคืนขอมูลใหชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

กิจกรรม 0 0 0 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

รายไดของครัวเรือนที่เขารวม

โครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

รอยละ 0 0 0 10 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การไมกลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง และ

เปดเผยขอมูลที่แทจริงของชุมชน 

การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน

โครงการ 

ความไมตอเนื่องในการเขารวมดำเนินกิจกรรม

ของชุมชน 

การใหความมั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการวางแผนการ

ดำเนินงานที่เหมาะสม และการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมมีความกังวลในเร่ือง

งบประมาณหรือการใหขอมูลเร่ืองรายได 

การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน

โครงการ 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.ประดินันท เอ่ียมสะอาด 
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑชุมชน    

     รหัสโครงการ 6508000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสะทอนให

เห็นผานท้ังดานความเปนอยู ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑทองถ่ิน ซ่ึงผลิตภัณฑทองถ่ินสวนใหญ

ยังไมเปนท่ียอมรับและแพรหลายเทาท่ีควร ท้ังผลิตภัณฑเครื่องสำอาง สมุนไพร หรืออาหารถ่ิน เนื่องจากยัง

ไมไดรับการพัฒนารูปลักษณใหสวยงามนาดึงดูด การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมท้ังยังขาดการ

ประชาสัมพันธ โฆษณาลักษณะผลิตภัณฑจนสามารถเพ่ิมมูลคาทางการตลาดไดมากนัก นอกจากนี้

ผูประกอบการสวนใหญยังมุงเนนผลิตสินคาโดยไมมีกระบวนการศึกษาความตองการ (feasibility study) 

รสนิยมของผูบริโภคร วมถึงแนวโนมของกระแสนิยม (trend) ของกลุมผูบริโภคดวย จึงทำใหผลิตภัณฑยังไม

สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีมีชื่อเสียงจนกระท่ังสามารถขยายฐานการตลาดใหเติบโตเปนเชิงพาณิชย และ

สรางรายไดใหแกผูประกอบการ/ชุมชนไดอยางกวางขวาง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือตอยอดพัฒนาองคความรูของผูประกอบการในกลุมผูประกอบการในชุมนใหมีความรูความ

เขาใจ และเห็นถึงความสำคัญของการสรางผลิตภัณฑท่ีตรงตามความตองการของผูบริโภคในตลาดเปาหมาย 

จนสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  

2) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจดวยรูปแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑของสินคาท่ีมี

เอกลักษณสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

3) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการในการพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑใหมีคุณภาพ มี

อายุการเก็บรักษายาวนาน สามารถตอบสนองความตองการของตลาด 
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4) เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูของประชาชนในทองถ่ินใหทันตอสถานการณทางดานเศรษฐกิจใน

ปจจบุัน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชน/ผูประกอบการรายยอย/กลุมอาชีพ ณ ชุมชนบานโพสาวหาญ อ.อุทัย และชุมชนบานบาง

ระกำ อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ผลิตภัณฑชุมชน ชิ้น 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการยกระดับคุณภาพ ชิ้น 6 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ  

2) การรวมกลุมสัมมาชีพชุนชนของผูมีรายไดนอย/ไมมีรายได ในการสรางอาชีพและมีความเขมแข็ง

ในการดำเนินงาน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ 

2) การรวมกลุมสัมมาชีพชุนชนของผูมีรายไดนอย/ไมมีรายได ในการสรางอาชีพและมีความเขมแข็ง

ในการดำเนินงาน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) การสรางงาน สรางอาชีพและรายได กอใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน 

2) คนในชุมชนทองถ่ินไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
04

01
42

 

1. การสำรวจขอมูล

ผลิตภัณฑชุมชน และ

การประเมินมาตรฐาน

ผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบานโพสาว

หาญ อ.อุทัย และ

ชุมชนบานบางระกำ อ.

นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

(วิทยากรจำนวน 3 คน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ 

ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 43,200 บาท 

- คาใชสอย  

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง  

(จำนวน 4  ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด

เปนเงิน 10,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม 

(จำนวน 30 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 100 

บาท) คิดเปนเงิน 12,000 บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30 

คน ๆ ละ 8 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท) คิดเปน

เงิน 8,400 บาท 

- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม คิด

เปนเงิน 3,600 บาท 

- คาจางวิเคราะหและประเมินผลโครงการ 

คิดเปนเงิน 3,600 บาท 

- คาจางออกแบบและจัดทำปาย

ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 3,000 บาท 

- วัสดุ คิดเปนเงิน 6,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท 

90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
04

02
42

 

2. การพัฒนา

กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือให

ไดมาตรฐาน และการ

สรางมูลคาเพ่ิมให

ผลิตภัณฑ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 - 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบานโพสาว

หาญ อ.อุทัย และ

ชุมชนบานบางระกำ อ.

นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

(วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 96 ชั่วโมง ๆ 

ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 288,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง  

(จำนวน 16 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด

เปนเงิน 40,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม 

(จำนวน 30 คน ๆ ละ 16 ม้ือ ๆ ละ 100 

บาท) คิดเปนเงิน 48,000 บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30 

คน ๆ ละ 32 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท) คิดเปน

เงิน 33,600 บาท 

- คาจางออกแบบและจำทำบรรจุภัณฑ คิด

เปนเงิน 120,000 บาท 

- คาจางวิเคราะหและประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ คิดเปนเงิน 120,000 บาท 

- คาจางออกแบบและจัดทำปาย

ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 9,000 บาท  

- คาจางวิเคราะหและถอดบทเรียนชุมชน 

คิดเปนเงิน 24,000 บาท  

- คาจางจัดหาและเตรียมวัตถุดิบ คิดเปน

เงิน 60,000 บาท  

- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 95,000 บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 837,600 บาท 

837,600.00 0.00 418,800.00 418,800.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
04

03
42

 

3. การสงเสริมการ

จำหนายทางการตลาด

และการวางแผนทาง

การเงิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบานโพสาว

หาญ อ.อุทัย และ

ชุมชนบานบางระกำ อ.

นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

(วิทยากรจำนวน 2 คน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ 

ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 28,800 บาท 

- คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง  

(จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิดเปน

เงิน 10,000 บาท 

- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม 

(จำนวน 30 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 100 

บาท) คิดเปนเงิน 12,000 บาท 

- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30 

คน ๆ ละ 8 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท) คิดเปน

เงิน 8,400 บาท  

- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม คิด

เปนเงิน 3,000 บาท  

- คาจางวิเคราะหและประเมินผลโครงการ 

คิดเปนเงิน 3,600 บาท 

- คาจางออกแบบและจัดทำปาย

ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 3,000 บาท  

- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,400 บาท 

72,400.00 0.00 0.00 72,400.00 0.00 

รวม 1,000,000     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การสำรวจขอมูลผลิตภัณฑชมุชน และ

การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ชึ้น 2 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ

คุณภาพ 

ชึ้น 2 0 0 0 

2. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

ชุมชนเพ่ือใหไดมาตรฐาน และการสราง

มูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ชึ้น 0 3 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ

คุณภาพ 

ชึ้น 0 3 3 0 

3. การสงเสริมการจำหนายทาง

การตลาดและการวางแผนทางการเงิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ชึ้น 0 0 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ

คุณภาพ 

ชึ้น 0 0 2 0 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การไมกลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง 

และเปดเผยขอมูลที่แทจริงของชุมชน 

การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน

โครงการ 

ความไมตอเนื่องในการเขารวมดำเนิน

กิจกรรมของชุมชน 

การใหความมั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการวางแผนการ

ดำเนินงานที่เหมาะสม และการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

การตัดสินใจออกแบบแนวทางการจำหนาย

ที่ไมสอดคลองกับผลิตภัณฑ 

การพิจารณาเลือกวิทยากรและรูปแบบ           การจัดกิจกรรมที่

เหมาะสมกับผลติภัณฑทีส่รางสรรคข้ึน 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental innovation) เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน    

     รหัสโครงการ 6508000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พ้ืนท่ีสวนใหญของเขตราบลุมภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองเปน

เขตพ้ืนท่ีท่ีมีการดำเนินกิจกรรมดานเกษตรกรรมและกระบวนการผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีมีมูลคาสูง 

ภายหลังจากท่ีเกษตรกรดำเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตจะทำใหเกิดวัสดุเหลือท้ิงจากกิจกรรมทางการเกษตร

จำนวนมาก ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญนิยมปลอยท้ิงหรือเลือกใชวิธกีำจัดวัสดุเหลานั้นดวยการเผาไหม อันนำมาซ่ึง

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหามลพิษทางอากาศ คือ ปญหาหมอกควันท่ีมีการปนเปอนดวย PM2.5 

และ PM10 นับเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตวและพืช ท้ังยังเปนสาเหตุใหเกิดความ

เสื่อมโทรมของโครงสรางชั้นดินและกระทบตอศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจของทองถ่ินและจังหวัด ดังนั้นเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนจึงเปน

ปจจัยสำคัญท่ีเรงใหทุกภาคหนวยตองชวยกันรณรงคและปองกันการดำเนินกิจกรรมเผาไหมวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร การคัดเลือกและนำเอาวัสดุเหลือท้ิงมาใชประโยชน การแปรรูปหรือพัฒนานวัตกรรมดาน

สิ่งแวดลอม เพ่ือลดปญหาดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน จังหวัดและประเทศในทุกดาน

เพ่ือใหเกิดการเจริญเติบโตดานสังคม เศรษฐกิจและประเทศอยางยั่งยืน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปองกัน รักษาและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมผานกระบวนการพัฒนา 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมจากการประยุกตใชวัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ิน  

2) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
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3) เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม 

4) เพ่ือถายทอดนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนแกชุมชนเปาหมาย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

  1) ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง  

  2) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดังนี้  

  - รายวิชา 4061102 นิเวศวิทยากับสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาท่ี 1/2564) 

  - รายวิชา 4063405 การเก็บและวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาท่ี 1/2564) 

  - รายวิชา 4063312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (ภาคการศึกษาท่ี 1/2564)  

  - รายวิชา 4062406 การควบคุมมลพิษในดิน (ภาคการศึกษาท่ี 1/2564) 

  - รายวิชา 4062202 การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (ภาคการศึกษาท่ี 2/2564)   

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) การพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุเหลือท้ิง ทางการเกษตร 

2) การพัฒนานวัตกรรมตัวดูดซับน้ำท้ิงจากการซักผา เพ่ือการนำไปใชประโยชนดานการเกษตร 

3) การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกและวัสดุปรับปรุงดินจากทรัพยากรในทองถ่ิน 

4) การถายทอดเทคโนโลยีและการสรางชุมชนตนแบบ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. - นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม นวัตกรรม 4 

   2. - ชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม ชุมชน 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. - นวัตกรรมทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสูชุมชน และไดรับการนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอยางย่ังยืน 

นวัตกรรม 4 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 80 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก บรรจุภัณฑทางเลือกดานสิ่งแวดลอม วัสดุ

ดูดซับน้ำท้ิงจากชุมชน และวัสดุอินทรียในการประยุกตใชเปนวัสดุปลูกและวัสดุปรับปรุงดิน                                                                                                            

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูเขารวมอบรมสามารถประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพเสริมได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           - การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอมสูชุมชน  

    - การพัฒนาชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืนดวยนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม  
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
07

01
42

 

1. การพัฒนานวัตกรรม

ดานบรรจุภัณฑทางเลือก

จากวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

     - คาจางเหมาจัดเตรียมวัสดุชีวมวล

ภายในทองถ่ิน 15,000 บาท 

คาวัสดุ 

     - วัสดุเกษตร 10,000 บาท 

     - วัสดุวิทยาศาสตร 25,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
07

02
42

 

2. การพัฒนานวัตกรรม

ตัวดูดซับน้ำทิ้งจากการซัก

ผา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

     - คาจางเตรียมวัสดุชีวมวลและวัสดุ

ดูดซับ 10,000 บาท 

     - คาจางออกแบบและจัดทำเครื่อง

อัดเม็ด 5,000 บาท 

     - คาจางวิเคราะหองคประกอบตัว

ดูดซับ 5,000 บาท 

คาวัสดุ 

     - วัสดุประกอบการดำเนินโครงการ 

30,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
07

03
42

 

3. การพัฒนานวัตกรรม

วัสดุปลูกและวัสดุ

ปรับปรุงดินจากทรัพยากร

ในทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาและ

ชุมชนภายนอก 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

     - คาจางจัดเตรียมวัสดุอินทรีย

ชีวภาพจากชุมชน 15,000 บาท 

     - คาจางวิเคราะหคุณสมบัติดินและ

วัสดุปลูกในหองปฏิบัติการ 20,000 

บาท 

คาวัสดุ 

     - คาวัสดุและสารเคมีในการดำเนิน

โครงการ 10,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท 

45,000.00 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
07

04
42

 

4. กิจกรรมการถายทอด

เทคโนโลยีและการสราง

ชุมชนตนแบบ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนในจังหวัด

อางทองหรือจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 2 

คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย  

     - คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 2 

ม้ือ ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 6,000 

บาท 

     - คาอาหารวาง 30 คน ๆ ละ 4 ม้ือ 

ๆ 35 บาท เปนเงิน 4,200 บาท 

      - คาเชาเหมาตูปรับอากาศ 2 ครั้ง 

ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

       - คาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติจาก

แบบสอบถาม 6,000 บาท 

คาวัสดุ 

     - คาวัสดุในการดำเนินโครงการ 

19,400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 

55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 

รวม 200,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ

ทางเลือกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - นวัตกรรม

ที่เกิดจากกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

ชึ้น 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - นวัตกรรม

ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู

ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

ชึ้น 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

2. การพัฒนานวัตกรรมตัวดูดซับน้ำทิ้ง

จากการซักผา 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : - นวัตกรรม

ที่เกิดจากกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

ชึ้น 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - นวัตกรรม

ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู

ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

ชึ้น 0 0 1 0 

3. การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกและ

วัสดุปรับปรุงดินจากทรัพยากรในทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - นวัตกรรม

ที่เกิดจากกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

ชึ้น 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - นวัตกรรม

ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู

ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

ชึ้น 0 2 0 0 

4. กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและ

การสรางชุมชนตนแบบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - ชุมชนที่

ไดรับการถายทอดองคความรูและ

นวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม 0 0 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - นวัตกรรม

ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู

ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

ชึ้น 0 0 4 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร/วัสดุที่เลือกมาใชในการพัฒนาเปน

บรรจุภัณฑทางเลือกอาจมีจำกัดในบางฤดูกาล สงผลตอความไม

เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม 

ศึกษาขอมูลพื้นฐานแหลงของทรัพยากร/วัสดุเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตรกอนเร่ิมดำเนิน     

โครงการ 

การยอมรับนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกตใชตัวดูดซบันำ้ทิ้งจาก

การการซักผา เนื่องดวยประชาชนขาดองคความรูเก่ียวกับการใช

ประโยชนของเหลือทิ้ง 

การใหความรู ความเขาใจกับชมุชนเปาหมาย รวมทั้ง

การจัดทำสื่อที่เขาใจงาย ในข้ันตอนการถายทอดสู

ชุมชน 

ความเหมาะสมของวัสดุที่เกิดจากนวัตกรรม เนื่องดวยทรัพยากร

ดินในแตละชุมชน แตกตางกันข้ึนอยูกับการใชประโยชนที่ดนิ 

รวมทั้งความเหมาะสมของการนำไปใชประโยชนในชุมชน เชน พืช

เศรษฐกิจที่ปลูกมากในชุมชน 

ศึกษาขอมูลพื้นฐานและสมบัตดินิเบื้องตนกอนเร่ิม

ดำเนินโครงการ เพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมสอดคลอง

กับความตองการและการนำไปใชประโยชนในชุมชน 

การลงพื้นที่เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ อาจไม

สามารถดำเนินการได เชน เกิดการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 

จัดทำแผนสำรองในการถายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสูชุมชน 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารย ดร. วัชราภรณ ตันติพนาทิพย 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

                   และวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ 6508000007 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

แนวทางการพัฒนาท่ี : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความเปน

มืออาชีพ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน), 

OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมกับวิธีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาจึงเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนท่ีสำคัญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนผูดำเนินการหลักในการจัดการ

เรียนการสอน ดังนั้นจึงตองมีการเปลี่ยนโฉมบทบาท ครูใหเปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจากผูสอนเปน โคช หรือ 

ผูอำนวยการการเรียนรูและปรับระบบการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เปนคณะท่ีมีบุคคลกรท่ีมีความพรอมในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาการคำนวณได

มีสวนรวมและรับผิดชอบโครงการส 

 

4. วัตถุประสงค 

 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีทำหนาท่ีใหบริการทางวิชาการ วิจัยสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน

ทางดาน ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครู/บุคลากรทางการศึกษา  
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6. วิธีการดำเนินงาน  

การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ

คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ

ใหกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

คน 50 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ

คำนวณ มาตรฐานการเรียนรู 

คน 50 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายงบประมาณ รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ

คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

     ผลกระทบ (Impact)  

            ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีสูงข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยเรียนรู/ฝกอบรมใหกับครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมี

มาตรฐาน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

01
02

01
42

 

1. 1 การพัฒนาสมรรถนะ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และ

วิทยาการคำนวณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2-4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร (30 คน ๆ ละ 

42 ชม. ๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 

756,000 บาท 

คาตอบแทนการประเมินผูเขาอบรม 

เปนเงิน 108,000 บาท 

คาใชสอย 

คาเชารถตู 90,000 บาท 

คาอาหาร 63,000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 44,100 

บาท 

คาจางวิเคราะหและประเมินผล 

60,000 บาท 

คาจางออกแบบและพิมพรายงาน 

18,000 บาท 

คาจางถอดบทเรียนและจัดทำ

รายงาน 30,000 บาท 

คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 

10,000 บาท 

คาวัสดุ  

คาวัสดุในการดำเนินโครงการ 

820,900 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท 

2,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 

รวม 2,000,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. 1. การพัฒนาสมรรถนะครู

และบุคลากรทางการศึกษาดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ

คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ

ใหกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ 

มาตรฐานการเรียนรู 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเนื่องจาก

สถานการณโรคอุบัติใหม 

การวางแผนประบเปลี่ยนรูปแบบ/สถานที่ เพื่อรองรับ

สถานการณดานโรคอุบัติใหม 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม 

 

341



 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด  

                     Biological based-Agriculture เปนพ้ืนฐาน     รหัสโครงการ 6508000008 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามวิ สั ย ทั ศน  Thailand 4.0 ป ระกอบ กับ กระแสการ พั ฒ น าอย า งยั่ งยื น  (Sustainable 

development) และการพัฒนาสังคมบนฐานวิทยาศาสตร (Science based community) ความสามารถใน

การแขงขันไดของชุมชนทองถ่ินยุคใหมจะตองมีตองพ่ึงพาความสามารถในการรับรูและเลือกเทคโนโลยีใหมๆ  

ไปใชในการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม และสามารถวางแผนการใชทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินใหเกิดประโยชน

สูงสุดตามบริบทของแตละชุมชน ซ่ึงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางดังกลาวนี้ ชุมชนจะตองมีศักยภาพในการ

เรียนรู (learning community) เปนพ้ืนฐานและสามารถเชื่อมเขาถึงแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีได

อยางตอเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะแหลงเรียนรูวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีในทองถ่ิน มีความ

มุงม่ันอยางตอเนื่องในการพัฒนาไปสูการเปนศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินอยางยืน อยางเนื่องจากระยะท่ีผานการทายทอดเท 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือนวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-

Agriculture สำหรับใชสนับสนุนกิจการการเพาะปลูกแบบยั่งยืน  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 เกษตรกรผูเพาะปลูกพืชผลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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6. วิธีการดำเนินงาน  

1) การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 

2) การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 

3) การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด 

4) การติดตามผลเพ่ือปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบย่ังยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture นวัตกรรม 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. นวัตกรรมผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับมาตรฐานภัณฑ

ระดับชาติ 

มาตรฐาน 1 

   2. บูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาจุลชีววิทยา จำนวน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชาจุลชีววิทยาทาง

การเกษตร 

รายวิชา 1 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture 

จำนวน 1 นวัตกรรม                                           

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยัง่ยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture 

สามารถยกระดับการเพาะปลูกใหมีความยั่งยืนข้ึน โดยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการเกษตร

แบบพ่ึงพาสารเคมีใหนอยลง 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
05

01
42

 

1. 1.การศึกษาความพรอมใน

การพัฒนาผลิตภัณฑและ

กรรมวิธีผลิต 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 14400 

บาท 

คาใชสอยและวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

5000 บาท 

- คาวัสดุ 7600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27000 บาท 

27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
05

02
42

 

2. 1.การพัฒนาผลิตภัณฑและ

กรรมวิธีผลิต 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2564-31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 14400 

บาท 

คาใชสอยและวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

5600 บาท 

- คาวัสดุ 30000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
05

03
42

 

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ 

(Product realization) และ

การวางกลยุทธสูตลาด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

- คาเชารถตู 4 ครั้งๆละ 1 คันๆ 

ละ 2,250 บาท 4500 บาท 

- คาวิเคราะหและทดสอบ/

ออกแบบผลิตภัณฑ 20000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

11200 บาท 

- คาวัสดุ 54300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท 

90,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

10
31

02
05

04
42

 

4. การติดตามผลเพ่ือปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

11200 บาท 

- คาวิเคราะหมาตรฐาน/ข้ึน

ทะเบียนผลิตภัณฑ ออกแบบ และ

อ่ืนๆ 13800 บาท 

- คาวัสดุ 8000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33000 บาท 

33,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 

รวม 200,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1.การศึกษาความพรอมในการ

พัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม

ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ

ย่ังยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological 

based-Agriculture 

ชึ้น 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - นวัตกรรม

ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ

และสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

ชึ้น 1 0 0 0 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธี

ผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม

ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ

ย่ังยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological 

based-Agriculture 

ชึ้น 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - นวัตกรรม

ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ

และสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

ชึ้น 1 0 0 0 

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ 

(Product realization) และการวาง

กลยุทธสูตลาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม

ผลติภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ

ย่ังยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological 

based-Agriculture 

ชึ้น 0 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - นวัตกรรม

ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ

และสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

ชึ้น 0 1 1 0 

4. การติดตามผลเพ่ือปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม

ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ

ย่ังยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological 

based-Agriculture 

ชึ้น 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - บูรณาการ

กับการเรียนการสอนของสาขาจุล

ชีววิทยา จำนวน 1 รายวิชา ไดแก 

รายวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาท่ีพลเมืองไทย”  

                    จากกิจกรรม “New Cuisine”     รหัสโครงการ 6508000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสงัคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65103 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ

วินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนและผูอ่ืน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ บุคคลท่ียึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยูใน

จริยธรรมท่ีดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ และหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี รวมท้ังชวยสงเสริม

ใหผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี การมองเห็นคุณคาของวิถีประชาธิปไตย จะชวยใหสังคมมีความม่ันคงปลอดภัย

และสงบสุขมากข้ึน สังคมโลกในปจจุบันมุงเนนความเปนประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวันกันมากข้ึน ดังจะ

เห็นไดจากภาวะท่ีประชาชนในแตละภูมิภาคเกิดความต่ืนตัว เรียกรองใหมีการใชระบอบประชาธิปไตยเปน

ระบบในการปกครองประเทศของตน ผานการแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเดินขบวนชุมนุมโดยสงบ

และสันติ การลงประชามติในการดำเนินกิจกรรมอันสงผลตอผลประโยชนของสวนรวม และการไปใชสิทธิ

เลือกต้ัง เปนตน อยางไรก็ตามยังปรากฏภาพความรุนแรงซ่ึงเกิดจากความเขาใจเก่ียวกับการปกครองภายใต

ระบอบประชาธิปไตยไมถูกตอง การใหความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยอยางถูกตองโดยไมเลือกชนชั้น

ตอประชาชน จึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับท่ัวโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีกำลังพัฒนา 

            สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดเห็นความสำคัญตอการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีตอการ

เปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใหกับเยาวชนคนรุนใหม จึงมีเปาหมายในการจัดโครงการการสงเสริม

ความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาท่ีพลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New Cuisine” 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ/หรือจังหวัดอางทอง มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เกิดความตระหนัก

ในสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเปนการสราง

ความรัก ความสามัคคี สามารถนำความรู และประสบการณท่ีไดรับไปขยายผลหรือเผยแพรในครอบครัว 

หนวยงาน ชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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4. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเอง และผูอ่ืน 

       2) เพ่ือสงเสริมการบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกับการเรียนรู

ประชาธิปไตยของเยาวชนคนรุนใหม 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ/หรือจังหวัดอางทอง จำนวน 40 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาท่ีพลเมืองไทย” 

จากกิจกรรม “New Cuisine” 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูที่เขารวมโครงการ คน 40 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจในหนาที่ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และมีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มี

คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ และสังคม 

รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด เดือน 3 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

      ผูท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในเรื่องของความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิ

หนาท่ีของตนเอง และผูอ่ืน. 

     ผลกระทบ (Impact)  

        ผูเขารวมโครงการเกิดความตระหนักถึงหนาท่ีของพลเมืองท่ีดี ตามระบบประชาธิปไตย ท่ีมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข และตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคี 
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 ผลลพัธ (Outcome)  

         ผูท่ีเขารวมโครงการสามารถใชชีวิตในสังคมดวยความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เขาใจสทิธิหนาท่ีของ

ตนเอง และผูอ่ืน ตามสิทธิพลเมืองภายใตกรอบรัฐธรรมนูญของประเทศไทย                                   

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

04
03

01
42

 

1. การสงเสริมความสามารถเด็ก

วัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรัก

สามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย” 

จากกิจกรรม “New Cuisine” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-31/03/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หรือ จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ 

ละ 600 บาท รวมเปนเงิน 

7,200 บาท  

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม 

จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 40 ชุด ๆ 

35 บาท รวมเปนเงิน 1,400 

บาท  

คาวัสดุประกอบการจัด

กิจกรรม 11,400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 

บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวม 20,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน 

“เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่

พลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New 

Cuisine” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการมีความเขาใจในหนาที่

ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และ

มีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มี

คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ 

สติปญญา อารมณ และสังคม 

รอยละ 0 80 0 0 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทำใหไมสามารถดำเนนิ

กิจกรรมได 

ติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 และดำเนนิการตามมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคอยางรัดกุม และหากไมสามารถดำเนินการ

ในพื้นทีไ่ดตองจัดกิจกรรมผานสือ่ออนไลนแทน 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการนวัตกรรมอาหารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก    

     รหัสโครงการ 6508000010 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกร  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี คือ การขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทำการหลังการเก็บเก่ียว 

ไมมีอาชีพท่ีแนนอน ทำใหขาดโอกาสท่ีจะพัฒนา และสรางรายไดใหกับครัวเรือนหรือชุมชน ประชาชนท่ีเปน

ผูสูงอายุรายไดไมเพียงพอตอการดำรงชีวิต และขาดการกลุมอาชีพท่ียั่งยืน ดังนั้น เพ่ือเปนการยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนของประชาชนในตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในดานการสงเสริม/พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ประเภทอาหารดวยองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดรวมมือกับองคการบริหารสวน

ตำบลองครักษ และหนวยงานราชการภายในพ้ืนท่ี อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง และสำนักงานพัฒนา

ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง ขับเคลื่อนโครงการผานการบูรณาการเพ่ือดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของตำบล

องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง เพ่ือสรางการรวมกลุมท่ียั่งยืนโดยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

สงเสริมใหเกิดทุนหมุนเวียนภายในชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑในชุมชนใหไดคุณภาพ และมาตรฐาน รวมท้ัง

พัฒนาชองทางการตลาดทุกมิติ เพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดในชุมชน ซ่ึงจะทำใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากอยางยั่งยืน 

 

4. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเก็บขอมูลเชิงลึก (Focus group) โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนได

สวนเสียในพ้ืนท่ีตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
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      2) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากทรัพยากรชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

      3) เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ และฉลากสินคาสำหรับผลิตภัณฑชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทอง 

      4) เพ่ือถายทอดองคความรู และนวัตกรรมจากโครงการสูชุมชน ตลอดจนผูท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำองค

ความรูท่ีไดท้ังหมดจากโครงการไปตอยอด และประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

5. กลุมเปาหมาย 

1) ประชาชน/สมาชิกกลุมอาชีพ/สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทอง จำนวน 30 คน 

       2) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5074908 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร (ภาคการศึกษาท่ี 1/2564) จำนวน 4 คน. 

 

6. วิธีการดำเนินงาน ลงพ้ืนท่ีชุมชนในการจัดกิจกรรม 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/06/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 125,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ไดผลิตภัณฑอาหารที่เปนอัตลักษณ ผลิตภัณฑ 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไปใชในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชนได 

รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด เดือน 9 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ รอยละ 100 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผูท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนำหลกัการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมดานอาหารในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน. 

     ผลกระทบ (Impact)  

               ผูท่ีเขารวมโครงการมีทักษะในการพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑอาหารโดยอาศัยองคความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารมากข้ึน      

     ผลลัพธ (Outcome)  

               ผูท่ีเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร

ไปใชในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑกอใหเกิดการสรางรายไดในชุมชนอยางยั่งยืน                              
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
06

01
42

 

1. เก็บขอมูลเชิงลึก 

(Focus group) โดย

การรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน และผูมี

สวนไดสวนเสียในพ้ืนที่

ตำบลองครักษ อำเภอ

โพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 (1ต.ค64-

31 ธ.ค.64) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย  7,550 

บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 

1 วัน ๆ ละ 2,450 บาท  รวมเปน 

2,450 บาท  

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 1 วนั ๆ 

1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท  

รวมเปน 3,000 บาท  

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 1 

วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท  รวมเปน  2,100 บาท 

คาวัสดุ  900 บาท   

- วัสดุสำนักงาน ไดแก กระดาษ A4 

ปากกา ลวด/คลิปหนีบกระดาษ และ

อ่ืน ๆ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,450 บาท 

8,450.00 8,450.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
06

02
42

 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารจากทรัพยากร

ชุมชนของตำบล

องครักษ อำเภอโพธิ์

ทอง จังหวัดอางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ชวงไตรมาส 2 (วันที่ 

1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน   

14,400 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 

ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 

600 บาท 

คาใชสอย 15,100 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 

2 วัน ๆ ละ 2,450 บาท   รวมเปน 

4,900 บาท  

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 2 วนั ๆ 

1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท 

รวมเปน 6,000 บาท  

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 2 

วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท รวมเปน 4,200 บาท 

คาวัสดุ 25,600 บาท 

- วัสดุสาธิตประกอบการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ไดแก ผลผลิตทาง

การเกษตร เครื่องปรุงรส วัสดุงาน

ครัว และอ่ืนๆ สำหรับ 2 ผลิตภัณฑ ๆ 

ละ 12,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,100 บาท 

55,100.00 0.00 55,100.00 0.00 0.00 
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3. พัฒนาบรรจุภัณฑ 

และฉลากสินคาสำหรับ

ผลิตภัณฑชุมชนของ

ตำบลองครักษ อำเภอ

โพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 (1 ม.ค.

65 - 31 มี.ค.65) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 14,400 

บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 

ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชัว่โมง ๆ ละ 

600 บาท  รวมเปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย 15,100 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 

2 วัน ๆ ละ 2,450 บาท  รวมเปนเงิน 

4,900 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 2 วัน ๆ 

1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท 

รวมเปนเงิน 6,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 2 

วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท รวมเปนเงิน 4,200 บาท 

คาวัสดุ   10,000 บาท  

- ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑ 

สำหรับ 2 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 5,000 

บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,500 บาท 

39,500.00 0.00 39,500.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
06

04
42

 

4. ถายทอดองคความรู 

และนวัตกรรมจาก

โครงการสูชุมชน 

ตลอดจนผูที่มีสวน

เกี่ยวของเพ่ือนำองค

ความรูที่ไดทั้งหมดจาก

โครงการไปตอยอด 

และประยุกตใชเพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 (1 เม.ย.

65- 30 มิ.ย.65) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน    

14,400 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 

ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชัว่โมง ๆ ละ 

600 บาท รวมเปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย  7,550 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 

1 วัน ๆ ละ 2,450 บาท  รวมเปนเงิน 

2,450 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 1 วนั ๆ 

1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท  

รวมเปนเงิน 3,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 1 

วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท รวมเปนเงิน 2,100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,950 บาท 

21,950.00 0.00 0.00 21,950.00 0.00 

รวม 125,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. เก็บขอมูลเชิงลึก (Focus group) โดย

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

และผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ตำบล

องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : มีผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการสามารถนำองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป

ใชในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑชุมชนได 

รอยละ 80 0 0 0 

2. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากทรัพยากร

ชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจายได

ตามไตรมาส และปงบประมาณ 

ชึ้น 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการสามารถนำองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป

ใชในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑชุมชนได 

รอยละ 0 80 0 0 

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ และฉลากสินคา

สำหรับผลิตภัณฑชุมชนของตำบล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฉลาก และ

บรรจุภัณฑสินคา 

งาน 0 2 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการสามารถนำองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป

ใชในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑชุมชนได 

รอยละ 0 80 0 0 

4. ถายทอดองคความรู และนวัตกรรม

จากโครงการสูชุมชน ตลอดจนผูที่มีสวน

เกี่ยวของเพ่ือนำองคความรูที่ไดทั้งหมด

จากโครงการไปตอยอด และประยุกตใช

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการสามารถนำองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป

ใชในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑชุมชนได 

รอยละ 0 0 80 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ประชาชนในพื้นที่อาจไมเขาใจในวัตถุประสงค และ

รูปแบบการดำเนินโครงการ 

การทำความเขาใจกับชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดรับขอมูลที่

ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคต 

ความไมสมำ่เสมอของกลุมเปาหมายในการเขารวม

กิจกรรม 

จัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของประชาชนในพืน้ทีโ่ดยใช

กระบวนการมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปยธิดา สดุเสนาะ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยนวัตกรรมผานกลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ 

                     เพ่ือการกระจายรายไดอยางยั่งยืน    รหัสโครงการ 6508000014 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญ

ในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร ท่ีจะนำไปสูการสรางขีด

ความสามารถ และขยายศักยภาพทางการคาระดับพ้ืนท่ี และระดับประเทศ โดยการใหบริการทางวิชาการดวย

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมแกชุมชนทองถ่ิน ภายใตยุทธศาสตรท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

และพ่ึงพาตนเองไดบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จึงมี

แนวคิดในการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารแขนงตาง ๆ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Baseline data) โดยการรับฟงความคิดเห็นของกลุมอาชีพ 

และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กท่ีมีความจำเปนเรงดวนในการเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในจังหวัด

อางทองรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ. 

   2) เพ่ือพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน

ขนาดเล็กในจังหวัดอางทองดวยองคความรู และนวัตกรรมโดยใชทรัพยากรชุมชนเปนฐาน. 

 

5. กลุมเปาหมาย 

กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง จำนวน 3 กลุม ๆ ละ 30 คน (รวม 90 คน) 

 

360



6. วิธีการดำเนินงาน ลงพ้ืนท่ีชุมชนและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 940,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร ที่ไดรบัการพัฒนา และยกระดับ ผลิตภัณฑ 9 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกตใชใน

การพัฒนาทักษะการผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหาร เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด เดือน 12 

เชงิคาใชจาย   

   1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

          ผูท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนำหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมดานอาหารในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูท่ีเขารวมโครงการมีทักษะในการพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑ OTOP โดยอาศัยองคความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารเพ่ิมมากข้ึน      

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผูท่ีเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารไป

ใชในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ OTOP กอใหเกิดการสรางรายไดในชุมชนอยางยั่งยืน                              
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
07

01
42

 

1. ศึกษาบริบท และ

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

(Baseline data) โดย

การรับฟงความคิดเห็น

ของกลุมอาชพี และ

วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก

ที่มีความจำเปนเรงดวน

ในการเพ่ิมขีด

ความสามารถทาง

เศรษฐกิจในจังหวัด

อางทองรวมกับหนวยงาน

ภาคีเครือขายตาง ๆ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค64-

31ธ.ค.64) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลรำมะสัก ตำบล

องครักษ ตำบลองครักษ 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 30,200 

บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 4 

วัน ๆ ละ 2,450 บาท  รวมเปนเงิน 

9,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท รวม

เปนเงิน 12,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 4 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท 

รวมเปนเงิน 8,400 บาท 

คาวัสดุ  30,000 บาท 

- วัสดุสำนักงาน ไดแก กระดาษ A4 

กระดาษปกแข็ง กระดาษบอรด ซีดี 

ปากกา สมุดบันทึก น้ำยาลบคำผิด 

คลิปหนีบกระดาษ กาว ซองเอกสาร 

เทปกาว กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ 

และอ่ืนๆ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,200 บาท 

60,200.00 60,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
07

02
42

 

2. พัฒนา และยกระดับ

คุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ OTOP ของ

กลุมอาชีพ และวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัด

อางทองดวยองคความรู 

และนวัตกรรมโดยใช

ทรัพยากรชุมชนเปนฐาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.65 

- 31 มี.ค.65) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลรำมะสัก  ตำบล

องครักษ   ตำบลบาง

ระกำ   อำเภอโพธิ์ทอง  

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  

129,600 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ 

ละ 12 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 129,600 บาท 

คาใชสอย 90,600 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 

12 วัน ๆ ละ 2,450 บาท  เปนเงิน 

29,400 บาท  

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 12 วัน ๆ 

1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท

เปนเงิน 36,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 12 

วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท เปนเงิน 25,200 บาท 

คาวัสดุ  225,000 บาท 

- วัสดุสำหรับพัฒนา และสาธิต

ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก 

ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องปรุงรส 

วัสดุงานครัว และอ่ืนๆ สำหรับ 9 

ผลิตภัณฑ ๆ ละ 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 445,200 บาท 

445,200.00 0.00 445,200.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
07

03
42

 

3. สรางความโดดเดนของ

บรรจุภัณฑ และแบรนด

สินคาสำหรับผลิตภัณฑ 

OTOP ของกลุมอาชีพ 

และวิสาหกิจชุมชนขนาด

เล็กในจังหวัดอางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 ( 1 ม.ค.65 

- 31 มี.ค.65) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลรำมะสัก  ตำบล

องครักษ  ตำบลบางระกำ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  64,800 

บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ 

ละ 6 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 64,800 บาท 

คาใชสอย 54,300 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 6 

วัน ๆ ละ 2,450 บาท เปนเงิน 14,700 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 6 วัน ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท เปน

เงิน 18,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 6 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท 

เปนเงิน 12,600 บาท 

- คาจางออกแบบฉลากสินคา สำหรับ 9 

ผลิตภัณฑ ๆ ละ 1,000 บาท  เปนเงิน 

9,000 บาท  

คาวัสดุ 81,000 บาท 

- ฉลากสินคา สำหรับ 9 ผลิตภัณฑ ๆ 

ละ 4,000 บาท เปนเงิน    36,000 

บาท 

- บรรจุภัณฑ สำหรับ 9 ผลิตภัณฑ ๆ 

ละ 5,000 บาท  เปนเงิน 45,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,100 บาท 

200,100.00 0.00 200,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
07

04
42

 

4. พัฒนาศูนยกลางตลาด 

และชองทางการตลาด

สำหรับผลิตภัณฑ OTOP 

ของกลุมอาชีพ และ

วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก

ในจังหวัดอางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 (1 เม.ย.65 

- 30 มิ.ย.65) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลรำมะสัก   ตำบล

รำมะสัก ตำบลบางระกำ  

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  64,800 

บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ 

ละ 6 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท  เปนเงิน 64,800 บาท 

คาใชสอย  66,300 บาท 

      - คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 

จำนวน 6 วัน ๆ ละ 2,450 บาท เปน

เงิน 14,700 บาท 

      - คาอาหารกลางวัน จำนวน 6 วัน 

ๆ 1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท 

เปนเงิน 18,000 บาท 

      - คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 

6 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท  เปนเงิน 12,600 บาท 

      - คาจางออกแบบกราฟกปาย 

จำนวน 21 รูปแบบ ๆ ละ 1,000 บาท  

เปนเงิน 21,000 บาท 

คาวัสดุ 30,000 บาท 

     - วัสดุเผยแพร และประชาสัมพันธ 

ไดแก ปายไวนิล ปายอะคริลิก ปาย

สต๊ิกเกอร ปายฟวเจอรบอรด และอ่ืน ๆ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 161100 บาท 

161,100.00 0.00 0.00 161,100.00 0.00 

10
31

02
07

05
42

 

5. พัฒนาการบริหาร

จัดการศูนยการเรียนรู

ชุมชนสูการใชประโยชน

เชิงพ้ืนที่อยางย่ังยืนของ

กลุมอาชีพ และวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัด

อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 (1 ก.ค.65-

30 ก.ย.65) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลรำมะสัก  ตำบล

องครักษ  ตำบลบางระกำ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 43,200 

บาท 

     - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 

คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 

600 บาท เปนเงิน   43,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 4 

วัน ๆ ละ 2,450 บาท เปนเงิน 9,800 

บาท 

      - คาอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน 

ๆ 1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท 

เปนเงิน 12,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 4 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท 

เปนเงิน 8,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 73400 บาท 

73,400.00 0.00 0.00 0.00 73,400.00 

รวม 940,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

(Baseline data) โดยการรับฟงความ

คิดเห็นของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดเล็กที่มีความจำเปนเรงดวน

ในการเพ่ิมขีดความสามารถทาง

เศรษฐกิจในจังหวัดอางทองรวมกับ

หนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 90.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมเขาใจรูปแบบการ

ดำเนินงานตางๆ เพ่ือนำไปสู

เปาหมายของโครงการฯ รวมกัน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. พัฒนา และยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ของกลุม

อาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กใน

จังหวัดอางทองดวยองคความรู และ

นวัตกรรมโดยใชทรัพยากรชุมชนเปนฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่

เขารวมกิจกรรม 90 คน 

คน 0.00 90.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมไปประยุกตใชใน

การพัฒนาทักษะการผลิตสินคา 

OTOP ประเภทอาหาร เพ่ือใหได

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. สรางความโดดเดนของบรรจุภัณฑ 

และแบรนดสินคาสำหรับผลิตภัณฑ 

OTOP ของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑ 

และแบรนดสินคาที่โดดเดน และ

เปนอัตลักษณของชุมชน 

ชึ้น 0.00 9.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำองคความรู

ตางๆ ไปบูรณาการตอยอดในการ

พัฒนาความโดดเดนของบรรจุ

ภัณฑ และแบรนดสินคาสำหรับ

ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร

ได ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. พัฒนาศูนยกลางตลาด และชองทาง

การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ OTOP ของ

กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก

ในจังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 90.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมเขาใจรูปแบบการพัฒนา 

และการบริหารจัดการศูนยกลาง

ตลาด และชองทางการตลาด

สำหรับผลิตภัณฑ OTOP ไมนอย

กวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

5. พัฒนาการบริหารจัดการศูนยการ

เรียนรูชุมชนสูการใชประโยชนเชิงพ้ืนที่

อยางย่ังยืนของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อำเภอโพธิ์

ทอง จังหวัดอางทอง 

คน 0.00 0.00 0.00 90.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมเขาใจรูปแบบการบริหาร

จัดการศูนยการเรียนรูชุมชนสูการ

ใชประโยชนเชิงพ้ืนที่อยางย่ังยืน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ชุมชน และภาคีเครือขายอาจไมเขาใจในวัตถุประสงค

ของโครงการ และเปาหมายการดำเนินโครงการ 

การทำความเขาใจกับชุมชนและภาคีเครือขายแบบมีสวนรวม เพื่อผู

มีสวนไดสวนเสียไดรับขอมูลเก่ียวกับการดำเนนิโครงการที่ถูกตอง 

ความไมสมำ่เสมอของกลุมเปาหมายในการเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

จัดกระบวนการทำงานใหเปนระบบตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมาย โดยอาศัยผูนำชมุชน/ผูนำกลุมชวยสนบัสนุน และ

กระตุนกลุมเปาหมายใหเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ

อยางเปนรูปธรรม 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคำ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสนับสนุนธุรกิจการทองเท่ียววิถีอโยธยาภายใตแนวคิด    

                     Souvenir of Ayodhya    รหัสโครงการ 6508000017 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 อยุธยามีฐานะเปนราชธานีเกาแหงสยามท่ียังคงปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ท่ีแสดงถึงความรุงเรือง

ในอดีต ประกอบดวยอาราม วิหาร สถูปบริวาร รวมถึงคูคลองโบราณ กระจายตัวอยูท่ัวไปท้ังในและนอกเกาะ

เมืองอยุธยา ทำใหเมืองอยุธยาในปจจุบันมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญ ซ่ึงนอกจะจากจะมี

คุณคาในเชิงโบราณคดีแลว ยังมีคุณคาตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอันมีอุตลักษณ ท่ีเรียกวา การทองเท่ียว

วิถีอโยธยา  

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือยกระดับยกระดับผลิตภัณฑผลิตชุมชุนใหมีศักยภาพและเปนท่ียอมรับจากนักทองเท่ียว มี

คุณลักษณะของ “Souvenir of Ayodhya” ท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากการทองเท่ียววิถีอโยธยาไดอยางยั่งยืน  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูผลิตและผูจำหนายผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 

2) การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 

3) การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด 

4) การติดตามผลเพ่ือปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่เขารวมโครงการ ราย 20 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับมาตรฐานภัณฑระดับชาติ ผลิตภัณฑ 2 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไดนวัตกรรมผลิตภณัฑเชิงหัตถศิลปประยุกต โดยอาศัยแนวคิดการสืบสานภูมิปญญาชาวบานดวย

วิทยาการรวมสมัย                                                                                                

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนมีสวนสนับสนุนอัตลักษณ ชุมชน จังหวัด และสามารถสนับสนุนการ

สรางมูลคาจากการทองเท่ียว 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลงานสรางสรรคเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการเปนท่ียอมรับในเวทีวิชาการระดับ

ทองถ่ินหรือระดับชาติ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
08

01
42

 

1. 1. การศึกษาความพรอม

ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ

กรรมวิธีผลิต 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 14400 

บาท 

คาใชสอยและวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

5000 บาท 

- คาวัสดุ 7600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27000 บาท 

27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
08

02
42

 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและ

กรรมวิธีผลิต 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

31/12/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 14400 

บาท 

คาใชสอยและวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

5600 บาท 

- คาวัสดุ 30000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
08

03
42

 

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ 

(Product realization) และ

การวางกลยุทธสูตลาด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

- คาเชารถตู 4 ครั้งๆละ 1 คันๆ 

ละ 2,250 บาท 4500 บาท 

- คาวิเคราะหและทดสอบ/

ออกแบบผลิตภัณฑ 20000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

11200 บาท 

- คาวัสดุ 54300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท 

90,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

10
31

02
08

04
42

 

4. การติดตามผลเพ่ือ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-

30/09/3565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

11200 

- คาวิเคราะหมาตรฐาน/ข้ึน

ทะเบียนผลิตภัณฑ ออกแบบ 

และอ่ืนๆ 13800 

- คาวัสดุ 8000 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 33000 บาท 

33,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 

รวม 200,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การศึกษาความพรอมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่

เขารวมโครงการ 

คน 20 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

รายการ 2 0 0 0 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธี

ผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่

เขารวมโครงการ 

คน 20 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

รายการ 2 0 0 0 

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product 

realization) และการวางกลยุทธสู

ตลาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่

เขารวมโครงการ 

คน 0 10 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

รายการ 0 1 1 0 

4. การติดตามผลเพ่ือปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่

เขารวมโครงการ 

คน 0 0 0 20 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

ชึ้น 0 0 0 2 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

                    มาตรฐานผลติภัณฑชุมชน     รหัสโครงการ 6508000019 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเล็งเห็นความสำคัญของสินคาจากโครงการ OTOP จึงได

ออกนโยบายและแผนงานตางๆ อยางตอเนื่อง (ภายใตกรอบยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินตามแนวพระราชดำริ) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหสินคาจากโครงการ OTOP  ไดมีโอกาสขยาย

ตลาดออกสูตางประเทศใหมากข้ึน  เปนการใชทรัพยากรและวัตถุดิบของประเทศอยางคุมคา และเพ่ิมแนวทาง

ในการสรางรายไดใหแกชุมชนและประเทศรวมถึงการชวยกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโต

อยางยั่งยืนตอไปในระยะยาว ดังนั้นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร จึงไดจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP 

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จั 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุดรอยมาลัยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP 

2) เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน 

3) ความสามารถยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

5. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกในชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

6. วิธีการดำเนินงาน  

ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน

รวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัย บรรจุภัณฑ 

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด  
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 480,300.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนรูปแบบผลิตภัณฑ รูปแบบ 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนไดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ 1 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) พัฒนาผลิตภัณฑชุดรอยมาลัยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP 

  2) เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) ไดผลิตภัณฑชุดรอยมาลัยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP จำนวน 2 ผลิตภัณฑ 

2) มีอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน 

3) สามารถยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1.ความสามารถยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
09

01
42

 

1. 1. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือ

ศึกษาบริบท และแนวทางการ

ดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุม

อยางมีสวนรวมกับภาคีเครือขายที่

เกี่ยวของ เพ่ือรวมวางแผนระบบ

การทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ

พวงมาลัย บรรจุภัณฑ พัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธ การ

บัญชีการตลาด 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาอาหาร

คนละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 

จำนวน 30 คน =3,000 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ X 30 คน=

2,100 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5100 บาท 

5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
09

02
42

 

2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร 

ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ

ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

=32,400 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 

100 บาท จำนวน 30 คน=

9,000 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=

6,300 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 

บาท 

69,200.00 0.00 69,200.00 0.00 0.00 

375



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
09

03
42

 

3. 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลิตภัณฑพวงมาลัยตัวกระแต 

ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ

ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

=32,400 บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 

100 บาท จำนวน 30 คน=

9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=

6,300 บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย)=

21,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 

บาท 

69,200.00 0.00 69,200.00 0.00 0.00 

10
31

02
09

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย

ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ

เจา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย

ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐาน

ของชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ัง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

=32,400 บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 

100 บาท จำนวน 30 คน= 

9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=

6,300 บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย) 

=21,500 บาท 

  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69200 

บาท 

69,200.00 0.00 0.00 69,200.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
09

05
42

 

5. 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลติภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย

ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ

เจา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย

ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐาน

ของชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=

32,400 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 

100 บาท จำนวน 30 คน=

9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=

6,300 บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย)=

21,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 

บาท 

69,200.00 0.00 0.00 69,200.00 0.00 

10
31

02
09

06
42

 

6. 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม

ระยะเวลาการเก็บรักษาและเพ่ิม

โอกาสในการจัดจำหนายผลิตภัณฑ

พวงมาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=

32,400 บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 

100 บาท จำนวน 30 คน=

9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=

6,300 บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย)=

35,200 บาท 

-คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (ถ่ัวเฉลี่ย)=

15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 97,900 

บาท 

97,900.00 0.00 0.00 97,900.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
09

07
42

 

7. 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป

พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซต

เพ่ือสงเสริมการขายผลิตภัณฑ

พวงมาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=

32,400 บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 

100 บาท จำนวน 30 คน=

9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=

6,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 

บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 

10
31

02
09

08
42

 

8. 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สื่อสารการตลาดทุกมิติ การ

สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ

การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน

รูปแบบของออนไลน และออฟไลน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ

ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=

32,400 บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 

100 บาท จำนวน 30 คน=

9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=

6,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 

บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 

10
31

02
09

09
42

 

9. 9. ประชุม สังเคราะห วิเคราะห

ผล ประเมินผลการดำเนินงาน

รวมกับชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา 

เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาอาหาร

คนละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 

จำนวน 30 คน=3,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ X 30 คน=

2,100 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100  

บาท 

 

5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 

รวม 480,300.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. 1. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษา

บริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ 

โดยการจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับ

ภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวม

วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา

ผลิตภัณฑพวงมาลัย บรรจุภัณฑ พัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี

การตลาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร 

ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชน ตำบลกบเจา เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของ

ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได

อยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาลัยขอ

พระกร 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

3. 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลิตภัณฑพวงมาลัยตัวกระแต ผลิตภัณฑ

ที่ 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบล

กบเจา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยให

ภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

อบรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

พวงมาลัยตัวกระแต 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ

ชุดทำพวงมาลัยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 

1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ

เจา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ

ปญญาของชมุชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ัง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุดทำ

พวงมาลัยดวยตนเอง 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

5. 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวยตนเอง 

ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชน ตำบลกบเจา เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของ

ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได

อยางย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนา

ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย

ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

6. 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

บรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการเก็บ

รักษาและเพ่ิมโอกาสในการจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑพวงมาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรจุภัณฑ รายการ 0.00 0.00 2.00 0.00 

7. 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ

บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ

การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑพวงมาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เว็บไซตเพ่ือ

สงเสริมการขายผลิตภัณฑ

พวงมาลัย 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

8. 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริม

การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของ

ผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน 

และออฟไลน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสงเสริม

การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาด

ของผลิตภัณฑ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

9. 9. ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล 

ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ

ดำเนินงาน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

โรคระบาดที่อาจจะสงผลตอการจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมในรูปแบบ Social Distancing  

มีมาตรการในการปองกันการกระจายของโรค เชน การสวม

หนากากอนามัย การวัดอุณหภูมิรางกาย การลางมือดวยเจล

แอลกอฮอล 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ นางสาวนพา ลีละศุภพงษ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพลังวิทยรวมสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน    

                      รหัสโครงการ 6508000024 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสงัคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

     ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน เปนสิ่งท่ีทรงคุณคาท้ังงานศิลปะ งานอาหาร งานผา แตปจจุบัน

ไดเลือนหายไปจากสังคม เนื่องจากมีกระแสความนิยมของตางชาติเขามามีบทบาทในสังคมไทย  ทำใหคนรุน

หลังไมรูจักศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาประจำชาติ ท่ีเปนเอกลักษณดานวัฒนธรรม ท่ีกำลังจะเลือนหายไปจาก

ปจจุบัน ดวยฐานท่ีตั้งของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูทามกลางเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมมรดกโลก 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ใหคงอยูคูชาติไทย จึงไดจัดทำโครงการพลังวิทย สืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน อันจะสามารถกระตุนกระแสการอนุรักษวัฒนธรรมไทยไดเปนอยาง เพ่ือรวบรวมภูมิปญญาจาก

ทองถ่ิน สรางองคความรู และกระตุนใหเกิดการฝกฝน พัฒนาทักษะใหมากข้ึนสูมาตรฐานสากล รวมถึงการ

ถายทอด และเผยแพรองคความรูดังกลาวสูกลุมเปาหมาย โดยใหการสนับสนุนอาจารยและนักศึกษาไดเขารวม

การกิจกรรมเพ่ือทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการใหบริการวิชาการแกชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร

ในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง   

2) เพ่ือสรางองคความรู และกระตุน และกระตุนใหเกิดการฝกฝน พัฒนาทักษะใหมากข้ึนสู

มาตรฐานสากล  

3) การถายทอด และเผยแพรองคความรูดังกลาวสูกลุมเปาหมาย   
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5. กลุมเปาหมาย 

  1) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน   100 คน  

  2) อาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน  30 คน   

  3) ชุมชนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง จำนวนอยางนอย 1 ชุมชน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) สำรวจและรวบรวมองคความรู  

2) สรางองคความรู โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการฝกฝน  

3) เปดเวทีเพ่ือการถายทอด และเผยแพร องคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน สูกลุมเปาหมาย  

4) ติดตามผลการดำเนินโครงการ และประเมินโครงการ เพ่ือนำขอมูลมาปรับปรุงโครงการปถัดไป 

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน 100 

   2. อาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน 30 

เชิงคุณภาพ    

   1. ไดขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน 1 

เชิงเวลา   

   1. เบิก-จาย ไดตรงตามไตรมาส ครั้ง 4 

เชิงคาใชจาย   

   1. ครบถวนตามงบประมาณ บาท 200,000 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           -ไดขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินผานกระบวนการรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ อยางนอย 1 ชุมชน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           สามารถเผยแพรหรือตอยอดการดำเนินงานในปถัดไป และขยายไปยังภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ท่ีมีความสนใจ 
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ผลลัพธ (Outcome)  

           -สามารถเผยแพรหรือตอยอดการดำเนินงานในปถัดไป และขยายไปยังภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ท่ีมีความสนใจ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
08

01
42

 

1. สำรวจและ

รวบรวมองคความรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. สำรวจและรวบรวมองค

ความรู 30,000 บาท  

งบดำเนินงาน :   

· คาใชสอย   

   - คาเชารถตู 3 ครั้ง * 1 คัน * 2,300 

บาท 6,900 บาท  

   - คาอาหารกลางวัน 50 บาท * 30 คน * 

3 ครั้ง 4,500 บาท  

   - คาอาหารเบรก  25 บาท * 30 คน * 2 

ม้ือ * 3 ครั้ง 4,500 บาท  

   - คาจางถายทำวีดีโอ 2 ครั้ง * 4,550 

บาท 9,100 บาท  

· คาวัสดุ   

   - คาวัสดุประกอบกิจกรรม

 5,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
08

02
42

 

2. สรางองคความรู 

โดยการจัดกิจกรรม

เพ่ือกระตุนให

กลุมเปาหมายเกิด

การฝกฝน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน : 

  

· คาตอบแทน 10,800  

   - คาตอบแทนวิทยากร  3 คน * 6 ชั่วโมง 

* 600 บาท 10,800 บาท  

· คาใชสอย 44,200  

   - คาเชารถบัส 2 ครั้ง * 1 คัน * 4,600 

บาท 9,200 บาท  

   - คาอาหารกลางวัน 50 บาท * 50 คน * 

3 ครั้ง 7,500 บาท  

   - คาอาหารเบรก  25 บาท * 50 คน * 2 

ม้ือ * 3 ครั้ง 7,500 บาท  

   - คาจางถายทำวีดีโอและสื่อ

ประชาสัมพันธ  2 ครั้ง * 5,000 บาท

 10,000 บาท  

· คาวัสดุ 5,000  

   - คาวัสดุประกอบกิจกรรม

 5,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
08

03
42

 

3. เปดเวทีเพ่ือการ

ถายทอด และ

เผยแพร องคความรู

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : · คาใชสอย

 60000  

   - คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ * 100 คน * 

70 บาท 7,000 บาท  

   - คาอาหารเบรค 1 ม้ือ * 100 คน * 30 

บาท 3,000 บาท  

   - คาจางถายทำวีดีโอและถายทอดสด

 15,000 บาท  

   - คาจางทำสื่อประชาสัมพันธ

 10,000 บาท  

   - คาเชาเครื่องเสียงและแสงสี

 15,000 บาท  

   - คาจางตกแตงสถานที่ 10,000 บาท  

· คาวัสดุ 20000  

   - คาวัสดุประกอบกิจกรรม

 20,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

10
31

10
08

04
42

 

4. ติดตามผลการ

ดำเนินโครงการ และ

ประเมินโครงการ 

เพ่ือนำขอมูลมา

ปรับปรุง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : · คาใชสอย

 25000  

   - คาเชารถตู 3 ครั้ง * 1 คัน * 2,300 

บาท 6,900 บาท  

   - คาอาหารกลางวัน 50 บาท * 30 คน * 

3 ครั้ง 4,500 บาท  

   - คาอาหารเบรก  25 บาท * 30 คน * 2 

ม้ือ * 3 ครั้ง 4,500 บาท  

   - คาจางถายทำวีดีโอ 2 ครั้ง * 4,550 

บาท 9,100 บาท  

· คาวัสดุ 5000  

   - คาวัสดุประกอบกิจกรรม

 5,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

รวม 200,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สำรวจและรวบรวมองคความรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาและอาจารย 

คน 10 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดขอมูลภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

งาน 1 0 0 0 

2. สรางองคความรู โดยการจัดกิจกรรม

เพ่ือกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการ

ฝกฝน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาและอาจารย 

ครั้ง 0 50 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

ครั้ง 0 1 0 0 

3. เปดเวทีเพ่ือการถายทอด และเผยแพร 

องคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษา/อาจารย/บุคลากร 

คน 0 0 100 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เปดเวทีเพ่ือ

เผยแพรองคความรูไดตามที่

กำหนด 

ครั้ง 0 0 1 0 

4. ติดตามผลการดำเนินโครงการ และ

ประเมินโครงการ เพ่ือนำขอมูลมา

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาและอาจารย 

ครั้ง 0 0 0 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามผล

การดำเนินการในพ้ืนที่เปาหมาย

ไดไมนอยกวา 

รอยละ 0 0 0 80 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารยสมปรารถนา สุขเกษม 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร 

                    และเทคโนโลยี     รหสัโครงการ 6508000033 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ

นวัตกรรม และโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมหลักท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองดำเนินการเพ่ือใหสาขาวิชาทุกสาขา

ในคณะไดดำเนินการโครงการบริการวิชาการเพ่ือการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย จึงไดมอบหมาย

ใหทุกสาขาวิชาจัดทำโครงการบริการวิชาการในศาสตรของสาขาโดยใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การบริการวิชาการ งานวิจัย เปาหมายเพ่ือจัดอบรมบริการวิชาการใหกับประชาชน ชุมชุน และสังคม ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตามพันธกิจของคณะ  

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานจัยจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  

6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมโครงการทุกหลักสูตรของคณะ หลักสูตร 16 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของการบริการวิชาการ วิจัย รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. หลักสูตรดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด หลักสูตร 16 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีจำนวนโครงการบริการวิชาการ 16 โครงการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาบริการวิชาการ การวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
09

01
42

 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ใชแอปพลิเคชันสำหรับสรางสื่อ

และกราฟกออนไลนสำหรับครู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1มกราคม 2565-31 มีนาคม 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถานศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน

 7,200  

 - คาตอบแทนวิทยากร  

  

• คาใชสอย 12,000  

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

   

 - คาอาหารกลางวัน  

  

 - คาจางจัดพิมพเอกสาร  

  

 - คาถายเอกสารและเขาเลม

   

• คาวัสดุ 10,800  

  - คาวัสดุสำนักงาน 

  

  - คาวัสดุคอมพิวเตอร 

  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
09

02
42

 

2. โครงการ การแปรรูปมะกรูด

แชอ่ิม กลุมสตรีตำบลโพสาว

หาญ อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.อุทัย จ.พระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

คาวัสดุ     22800 บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 

10
31

10
09

03
42

 

3. โครงการการเลี้ยงไสเดือนดิน

เพ่ือกำจัดขยะอินทรียในสวน

เกษตรเพ่ือความพอเพียงและ

ย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.2564-31 ธ.ค.2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สวนเกษตรใน จ.

พระนครศรีอยุธยา และ จ.

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร  

7,200 บาท 

คาใชสอย 5,100 บาท 

คาวัสดุ  17,700 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
09

04
42

 

4. โครงการ การอบรมโปรแกรม

พีแอลซี (PLC) เพ่ือควบคุม

ระบบอัตโนมัติในงาน

อุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.65-30 มี.ค.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
09

05
42

 

5. โครงการ ดับเพลิงข้ันตน 

ฝกซอมแผนและอพยพหนีไฟ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาทอบแทน

วิทยากร  7,200 บาท 

คาใชสอย 12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
09

06
42

 

6. โครงการ เตรียมความพรอม

วิชาคณิตศาสตรกอนสอบเขา

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   1 ม.ค.65-31 มี.ค.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถานศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัด

ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200 บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
09

07
42

 

7. โครงการ อบรมอาหารจาก

จุลินทรีย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.64-30 ก.ย.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200 บาท 

คาวัสดุ  22,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

10
31

10
09

08
42

 

8. โครงการ การทำน้ำมันไพร

สำหรับนวดเพ่ือผูสูงวัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200 บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
09

09
42

 

9. โครงการ บอรด

อิเล็กทรอนิกสเขียนโปรแกรม

เพ่ือการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.65-31มี.ค.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร  

7,200 บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
09

10
42

 

10. โครงการ ผลิตพืชสมุนไพร

ไทยเพ่ือสุขภาพ ชวงการแพร

ระบาดโควิด-19 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.65-31 มี.ค.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200 บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
09

11
42

 

11. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ

เนื้อมะมวงในน้ำเชื่อมสำเร็จรูป

ในบรรจุภัณฑทนความรอนชนิด

ออนตัวโดยการมีสวนรวมกับ

กลุมเกษตรกร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ต.ค.65-31 ธ.ค.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ต.องครักษ จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200 บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
09

12
42

 

12. โครงการ สาธารณสุขนำสุข

แกเยาวชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200  บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
09

13
42

 

13. โครงการอบรม IOT เพ่ือ

การเกษตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.65-31 มี.ค.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200  บาท 

คาวัสดุ  22,800  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
09

14
42

 

14. โครงการอบรมพีแอลซี และ

ระบบควบคุมเครื่องจักรกล

อัตโนมัติเบื้องตน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.65-31 มี.ค.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200  บาท 

คาใชสอย  12,000  บาท 

คาวัสดุ  10,800  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
09

15
42

 

15. โครงการตระหนักรูเดานพ

ลังงาน (Energy Literacy) สู

การใชทรัพยากรพลังงานเพ่ือ

ชีวิตอยางย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.65- 31 มี.ค.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200  บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
09

16
42

 

16. โครงการอบรมการใช

เครื่องมือวัดทางฟสิกสกับการ

นำไปประยุกตใช 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดไกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7,200 บาท 

คาใชสอย  12,000 บาท 

คาวัสดุ  10,800 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวม 480,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชแอป

พลิเคชันสำหรับสรางสื่อและกราฟก

ออนไลนสำหรับคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมอบรม คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการไดรับความรูทางดานทักษะ

ในการใชแอปพลิเคชันสำหรับสรางสื่อ

และกราฟกออนไลน 

รอยละ 0 80 0 0 

2. โครงการ การแปรรูปมะกรูดแชอ่ิม 

กลุมสตรีตำบลโพสาวหาญ อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรม 

คน 43 43 43 43 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูเขารวมอบรมในโครงการ 

รอยละ 85 85 85 85 

3. โครงการการเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือ

กำจัดขยะอินทรียในสวนเกษตรเพ่ือ

ความพอเพียงและย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ

เทคโนโลยีหรือองคความรูไปใชตอได

อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 85 0 0 0 

4. โครงการ การอบรมโปรแกรมพีแอลซี 

(PLC) เพ่ือควบคุมระบบอัตโนมัติในงาน

อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง

พอใจของผูเขารวมอบรม 

รอยละ 0 85 0 0 

5. โครงการ ดับเพลิงข้ันตน ฝกซอมแผน

และอพยพหนีไฟ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0 0 60 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมไดรับ

ความรูความเขาใจในการเผชิญเหตุ

ภาวะฉุกเฉิน และการปองกันและ

ระงับอัคคัภัยเบื้องน 

รอยละ 0 0 85 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

6. โครงการ เตรียมความพรอมวิชา

คณิตศาสตรกอนสอบเขามหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

ครั้ง 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0 85 0 0 

7. โครงการ อบรมอาหารจากจุลินทรีย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0 40 40 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรู 

รอยละ 0 85 85 85 

8. โครงการ การทำน้ำมันไพรสำหรับ

นวดเพ่ือผูสูงวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรม 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาศักยภาพ

ของผูสูงวัยในการสรางผลิตภัณฑเพ่ือ

ใชเองและจำหนายได 

กิจกรรม 0 0 1 0 

9. โครงการ บอรดอิเลก็ทรอนิกสเขียน

โปรแกรมเพ่ือการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับ

ความรูเพ่ือนำไปตอยอดในการศึกษา 

รอยละ 0 85 0 0 

10. โครงการ ผลิตพืชสมุนไพรไทยเพ่ือ

สุขภาพ ชวงการแพรระบาดโควิด-19 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0 75 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการไดรับความรู 

รอยละ 0 85 0 0 

11. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑเนื้อ

มะมวงในน้ำเชื่อมสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ

ทนความรอนชนิดออนตัวโดยการมีสวน

รวมกับกลุมเกษตรกร 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ผูเขารวม

โครงการ 

คน 20 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ และไดรับ

ความรูในดานทักษะการผลิต 

รอยละ 85 0 0 0 

12. โครงการ สาธารณสุขนำสุขแก

เยาวชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0 0 85 0 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : นักเรียนมีความรู

ความเขาใจดานสุขภาพ 

รอยละ 0 0 85 0 

13. โครงการอบรม IOT เพ่ือการเกษตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0 825 0 0 

14. โครงการอบรมพีแอลซี และระบบ

ควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติเบื้องตน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง

พอใจของผูเขารวมอบรม 

รอยละ 0 80 0 0 

15. โครงการตระหนักรูเดานพลังงาน 

(Energy Literacy) สูการใชทรัพยากร

พลงังานเพ่ือชีวิตอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมตระหนัก

รูดานพลังงาน (Energy Literacy)  สู

การใชทรัพยากรพลังงานเพ่ือชีวิตที่

ย่ังยืน 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการเกิดกระบวนการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและการ

อนุรักษทรัพยากรพลังงาน 

รอยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

16. โครงการอบรมการใชเครื่องมือวัด

ทางฟสิกสกับการนำไปประยุกตใช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมการใช

เครื่องมือวัดทางฟสิกสกับการนำไป

ประยุกตใช 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0 0 30 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน       

     รหัสโครงการ 6508000034 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 

ประเภทโครงการ 

เอกสารหมายเลข 1 
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[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาโครงการ “ฟารมตัวอยางภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน”มีวัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูทางการเกษตรเดิมใหมีความทันสมัยดวยนวัตกรรมดานตาง ๆ และรวบรวมนวัตกรรม 

และองคความรูทางการเกษตร ไวเปนตนแบบการศึกษา พัฒนา และถายทอดองคความรูสูชุมชน วัตถุประสงค

อีกประการ คือ ใชนวัตกรรมและองคความรู มาสรางผลิตภัณฑทางการเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑดินและปุย 

ผลิตภัณฑ จากพืชผัก ผลิตภัณฑจากแมลง ผลิตภัณฑจากสัตว และผลิตภัณฑจากเห็ด เพ่ือเปนผลิตภัณฑ

ตนแบบสำหรับเกษตรกรในชุมชนเครือชาย ชวยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเกษตรของชุมชน รวมท้ัง

เปนการเพ่ิมรายไดและชองทางการจำหนาย ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดถูก

กำหนดใหเปนศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีวัตถุประสงคการจัดตั้งใหเปนสถานท่ีสำหรับเปนแหลงเรียนรู แหลงอบรมบมเพาะ 

รวบรวมและถายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร ภูมิปญญาดานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร และ

เปนศูนยกลางในการใหบริการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงความรวมมือดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ และนวัตกรรมทางการเกษตร

สูการเรียนรูอยางยั่งยืน” จึงเปนสวนสนับสนุนท่ีสำคัญ ประโยชนท่ีไดจากโครงการนี้ คือ การพัฒนาตอ

ยอดจากฐานความรูเดิมโดยใชนวัตกรรมและองคความรูมาสรางผลิตภัณฑเกษตรตนแบบท่ีมีคุณภาพและได

มาตรฐาน สรางรายไดใหแกเกษตรกรไดอยางเปนรูปธรรม และถายทอดองคความรูสูชุมชน ท้ังหมดนี้เพ่ือ

กอใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการองคความรู ความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 

รวมท้ังเปนสถานท่ีผลิตบุคคลากรทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหการเกษตรไทยมีความม่ันคงและยั่งยืนเปน

รากฐานใหแกประเทศไทยสืบไป 

4. วัตถุประสงค 
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 เพ่ือพัฒนาจุดเรียนรูทางการเกษตร ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดินและปุย 

โดยมีการถายทอดองคความรู เพ่ือสรางผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีเกิดจากการพัฒนา รวมท้ังสามารถสราง

นวัตกรรมท่ีไดรับการพัฒนาจากการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1. เกษตรกร      ไมนอยกวา 35 คน 

 2. นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร  ไมนอยกวา 35 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ทำการพัฒนาจุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด 

ไสเดือน สัตว ดินและปุย ทำการพัฒนาจุดการเรียนรูตอเนื่องจากจุดการเรียนรูเดิม โดยนำองคความรูมา

พัฒนา 

2) จัดโครงการถายทอดองคความรู ทำการถายทอดองคความรูท่ีไดจากการพัฒนาและเรียนรู สูชุมชน 

เกษตรกร รวมท้ังผูสนใจ 

3)  มีผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีเกิดจากการพัฒนาตอยอดจากโครงการ นำผลผลิตท่ีไดจากการผลิต 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 605,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนเกษตรกร คน 35 

   2. นักศึกษา คน 35 

   3. จุดเรยีนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ที่ไดรับการพัฒนา ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จ้ิงหรีด 

ไสเดือน สัตว ดินและปุย 

จุด 7 

   4. การถายทอดองคความรู ครั้ง 4 

   5. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจากการพัฒนา ผลิตภัณฑ 7 

   6. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา ชิ้น 1 

   7. สื่อวิดีโอเพ่ือการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เรื่อง 7 

เชิงคุณภาพ    

   1. สามารถนำเทคโนโลยีหรือองคความรูไปใชตอไดอยางมีประสิทธิภาพ เปอรเซ็นต 50 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมไดสำเร็จผลตามระยะเวลาที่กำหนด งาน 1 

เชิงคาใชจาย   

   1. ดำเนินกิจกรรมการซื้อจางเบิกจายตรงวัตถุประสงคของงาน งาน 1 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีจุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ท่ีไดรับการพัฒนา ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด 

ไสเดือน สัตว ดินและปุย มีการถายทอดองคความรู ไมนอยกวา 4 ครั้ง มีผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีเกิดจาก

การพัฒนา ไมนอยกวา 7 ผลิตภัณฑ มีนวัตกรรมท่ีไดรับการพัฒนา จำนวน 1 ชิ้นงาน มีสื่อวิดีโอเพ่ือการ

ถายทอดองคความรูและนวัตกรรม จำนวน 7 เรื่อง 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษามีความรู มีทักษะในการทำงานดานการเกษตร รวมถึงทักษะอ่ืน ๆ ในศตวรรษท่ี 21 

เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพทางการเกษตรไดอยางยั่งยืน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           เกษตรกร นักศึกษา สามารถนำองคความรู นวัตกรรม ผลิตภัณฑ ท่ีไดไปใชในชีวิตประจำวัน และไป

ใชในการประกอบอาชีพ สรางรายได ไดอยางยั่งยืน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
10

01
42

 

1. 1. ทำการพัฒนาจุดเรียนรู

ทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู 

ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด 

จ้ิงหรีด ไสเดือน สัตว ดินและ

ปุย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   แปลงฝกประสบการวิชาชพี

เกษตรศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ

การเกษตร คาวัสดุพัฒนาจุด

การเรียนรู 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000 

บาท 

350,000.00 200,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

10
31

02
10

02
42

 

2. การจัดโครงการถายทอดองค

ความรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน 2565-กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   แปลงฝกประสบการวิชาชีพ

เกษตรศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหาร

และคาวัสดุการจัดโครงการ

ถายทอดองคความรู 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 

บาท 

20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
10

03
42

 

3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่

เกิดจากการพัฒนาตอยอดจาก

โครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม 2565-มิถุนายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   แปลงฝกประสบการวิชาชีพ

เกษตรศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาพัฒนา

ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิด

จากการพัฒนาตอยอดจาก

โครงการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,000 

บาท 

119,000.00 0.00 68,000.00 51,000.00 0.00 

10
31

02
10

04
42

 

4. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน 2565-มิถุนายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   แปลงฝกประสบการวิชาชีพ

เกษตรศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชจายเพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมที่ไดรับการ

พัฒนา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 81,000 

บาท 

81,000.00 0.00 0.00 81,000.00 0.00 

10
31

02
10

05
42

 

5. จัดทำสื่อวิดีโอเพ่ือการ

ถายทอดองคความรูและ

นวัตกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม 2565-มิถุนายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   แปลงฝกประสบการณื

วิชาชีพเกษตรศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจัดทำสื่อ

วิดีโอเพ่ือการถายทอดองค

ความรูและนวัตกรรม 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 

บาท 

35,000.00 0.00 20,000.00 15,000.00 0.00 

รวม 605,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. 1. ทำการพัฒนาจุดเรียนรูทาง

การเกษตร 7 จุดการเรียนรู ไดแก ขาว 

พืชผักสมุนไพร เห็ด จ้ิงหรีด ไสเดือน 

สัตว ดินและปุย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาจุด

เรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการ

เรียนรู ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร 

เห็ด จ้ิงหรีด ไสเดือน สัตว ดินและ

ปุย 

กิจกรรม 4.00 3.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานสำเร็จมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 100.00 0.00 0.00 

2. การจัดโครงการถายทอดองคความรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดโครงการ

ถายทอดองคความรู 

กิจกรรม 0.00 0.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

ไดรับความรูจากการถายทอดองค

ความรู 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 80.00 

3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจาก

การพัฒนาตอยอดจากโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรที่เกิดจากการ

พัฒนาตอยอดจากโครงการ 

ชึ้น 0.00 4.00 3.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถผลิต

ผลผลติไดทันตามกำหนดเวลา 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 0.00 

4. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมที่

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดนวัตกรรม

ที่พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

5. จัดทำสื่อวิดีโอเพ่ือการถายทอดองค

ความรูและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทำสื่อวิดีโอ

เพ่ือการถายทอดองคความรูและ

นวัตกรรม 

ชึ้น 0.00 4.00 3.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตงานได

สำเร็จตามเวลา 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ 
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โครงการปฏบิตัริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    รหัสโครงการ 6508000035 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศูนยกลางของการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน หองปฏิบัติการ 

และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรแกคณาจารยและนักวิจัย ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ในการเตรียมความ

พรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประเทศ จึงมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใหเปนศูนยบริการการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีไดมาตรฐาน 

ดังนั้นจึงตองปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย 

หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ วัสดุ และดูแลครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน 

และอยูในสภาพพรอมใหบริการ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย 

หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน 

และอยูในสภาพพรอมใหบริการ 

2) เพ่ือสนบัสนุนการใหบริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรและขีด

ความสามารถของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3) เพ่ือสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4) เพ่ือใหพัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมี

คุณภาพนำไปสูการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

404



5) เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนท่ีรูจักในระดับ

ภูมิภาค 

6) เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และสนับสนุนและสงเสริมการจดักิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรแกเยาวชน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือ,จัดจาง อบรมเชิงปฏิบัติร อบรม สัมมนา นำเสนอผลงานวิชาการ  และจัดงาน

เทิดพระเกียรติ นิทรรศการ และการประกวด/แขงขัน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ กิจกรรม 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีมีความพรอมและเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและงานวิจัยการจัดงานสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติประจำป 2565 ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาและคณาจารยมีความพึงพอใจในการบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป มีความรู

และสนใจดานวิทยาศาสตรมากข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาและคณาจารยมีวัสดุและครุภัณฑในการจัดการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป มี

ความรูและสนใจดานวิทยาศาสตรมากข้ึน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
10

01
42

 

1. ซอมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ

และจางเหมาบริการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

299260 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299260 

บาท 

299,260.00 16,050.00 133,520.00 61,050.00 88,640.00 

10
31

10
10

02
42

 

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดารา

ศาสตร และวัสดุการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

259390 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 259390 

บาท 

259,390.00 20,000.00 69,390.00 100,000.00 70,000.00 

10
31

10
10

03
42

 

3. สนับสนุนศูนยสะเต็มศึกษา 

(หุนยนต STEM Robotics 2/การ

จัดการเรียนรูดวยแนวทาง 

Gamification STEM) 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/04/2565-30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

28800 บาท 

คาใชสอย 25200 บาท 

คาวัสดุ 56000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110000 

บาท 

110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 

10
31

10
10

04
42

 

4. สนับสนุนการเขารวมนำเสนอ

ผลงานวิจัยภายในประเทศ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

50000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 

บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

10
31

10
10

05
42

 

5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร

แหงชาติ ประจำป 2565 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2565-30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรและกรรมการตัดสิน 

13600 บาท 

คาใชสอยและคาวัสดุ 

267,750บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 281,350 

บาท 

281,350.00 0.00 0.00 0.00 281,350.00 

รวม 1,000,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ซอมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑและจาง

เหมาบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรม 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 100 100 100 100 

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดาราศาสตร 

และวัสดุการศึกษา 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรม 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 85 85 85 85 

3. สนับสนุนศูนยสะเต็มศึกษา (หุนยนต 

STEM Robotics 2/การจัดการเรียนรู

ดวยแนวทาง Gamification STEM) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0 0 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 0 0 85 0 

4. สนับสนุนการเขารวมนำเสนอ

ผลงานวิจัยภายในประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 0 0 0 85 

5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร

แหงชาติ ประจำป 2565 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0 0 0 80 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนรักวิทย     รหัสโครงการ 6508000036 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 112 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึน เม่ือเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา (รอยละ 80) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[ X ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง

จะเห็นไดจากความสำเร็จของกลุมประเทศพัฒนาแลวท้ังหลาย ท่ีลวนสรางความเจริญกาวหนาข้ึนบนรากฐาน

ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังสิ้น และสำหรบัโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงประชาคมโลกกำลังเผชิญ

กับความทาทายรอบดาน ท้ังภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีสงผลกระทบอยางชัดเจน

ท้ังเชิงบวกและลบ ทำใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญมากข้ึน เพราะเปนเครื่องมือชิ้นสำคัญท่ี

จะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ ท้ังชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงท้ังหลาย และชวยเพ่ิม

ความสามารถในการสรางสำเร็จจากโอกาสใหมๆ ท่ีจะเขามา ดังเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมุงใหมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม บน

ฐานความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสำคัญ

สำหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมี

ผลิตภาพต่ำ ไปสูการใชความรูและความชำนาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขณะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรหลักคือยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึง

เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินจึงมุง

สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรท่ีถูกตองตั้งแตเริ่มตนของโรงเรียนในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมทาง

การศึกษาของสถานศึกษาในทองถ่ิน ซ่ึงโครงการรักวิทยจะเปนโครงการหลักท่ีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใชในการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนในสถานศึกษาของทองถ่ิน 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผูสอนวิทยาศาสตร  

2) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง

วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

3) เพ่ือพัฒนาอาจารยระดับมหาวิทยาลัยใหสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

การดำเนินโครงการในรูปแบบการจัดคาย การฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การพัฒนาและใชสื่อ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 700,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ โรงเรียน 20 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 20 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
11

01
42

 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

การเรียนรูชีววิทยา (ผศ.

พัชรี สินธุนาวา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน : 

  

• คาตอบแทน   

- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 21 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 50,400  

• คาใชสอย   

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คน ๆ ละ 

14 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  14,700   

- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 7 ม้ือ ๆ 

ละ 150 บาท 31,500  

- คาจางจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

210 เลม ๆ ละ 120 บาท 25,200  

• คาวัสดุ   

- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ ทำสื่อให

โรงเรียนตาง ๆ 7 โรงเรียน 46,200  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 168000 บาท 

 

168,000.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 

10
31

10
12

01
42

 

2. Food Science 

ARU  สอนนองรักวิทย 

(อาจารยสุภาวิณี  แสน

ทวีสุข) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. กิจกรรม Safe Food 

Good Life อาหารปลอดภัย กับนักวิทยวัย

ทีน   

• คาตอบแทน   

- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ 

ละ 600 บาท 14,400  

• คาใชสอย   

- คาอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ 

ละ 100 บาท 4,000  

 - คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 

บาท 2,800  

 - คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 40 

เลม ๆ ละ 50 บาท 2,000  

 - คาจางออกแบบสื่อประกอบการอบรม   

1,000  

• คาวัสดุ   

- วัสดุในการดำเนินโครงการ  15,800  

2. กิจกรรมโลกล้ำๆ ของอาหารโมเลกุล : 

Molecular Gastronomy   

• คาตอบแทน   

- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ 

ละ 600 บาท 14,400  

 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
12

01
42

 

 • คาใชสอย   

- คาอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ 

ละ 100 บาท 4,000  

 - คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 

บาท 2,800  

- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 40 

เลม ๆ ละ 50 บาท 2,000  

- คาจางออกแบบสื่อประกอบการอบรม 

1,000  

• คาวัสดุ   

- วัสดุในการดำเนินโครงการ 5,800  

3. กิจกรรมตามรอยนักวิทยฯ เขาครัว    

• คาตอบแทน   

- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ 

ละ 600 บาท 14,400  

- • คาใชสอย   

คาอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 

100 บาท 4,000  

 - คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 

บาท 2,800  

- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 40 

เลม ๆ ละ 50 บาท 2,000  

- คาจางออกแบบสื่อประกอบการอบรม 

1,000 

• คาวัสดุ   

- วัสดุในการดำเนินโครงการ 5,800  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

     

10
31

10
11

03
42

 

3. การจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะทางวิทยาศาสตร

และปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร (ผศ.ดร.

เกตนณนภิา  วันชัย) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 54000 บาท 

• คาใชสอย 23000 บาท 

• คาวัสดุ 23000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
11

04
42

 

4. ทูตสะเต็มเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินอยาง

ย่ังยืน (ดร.วุฒิพงษ  

แปงใจ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

25200 บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร 74800 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 100000 บาท 

100,000.00 0.00 70,000.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
11

05
42

 

5. สงเสรมิและ

พัฒนาการสอน

วิทยาศาสตร ฟสิกสและ

ดาราศาสตร  2 (อ.ดร.

จินดาวรรณ  จันทมาส) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

31/03/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน 

  

   -  คาวิทยากร  6 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ 

ละ 600 บาท 21,600  

• คาใชสอย   

   -  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คน ๆ 2 

ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 2,100  

    -  คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ 1 ม้ือละ 

150 บาท 4,500  

   -  คาจางจัดทำสื่อและเอกสาร

ประกอบการอบรม  5 โรงเรียน ๆ  2,600 

บาท 13,000  

• คาวัสดุ   

  - วัสดุในการดำเนินโครงการ 5 โรงเรียน ๆ  

12,760 บาท 63,800  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
11

06
42

 

6. การเปนพ่ีเลี้ยงและที่

ปรึกษาดานการสอน

และการพัฒนาสื่อการ

สอนวิชาคณิตศาสตร 

วิชาวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2565-

30/06/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 54000 บาท 

คาใชสอย 63400 บาท คาวัสดุ 14600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 132000 บาท 

 

132,000.00 0.00 100,000.00 32,000.00 0.00 

รวม 700,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูชีววิทยา 

(ผศ.พัชรี สินธุนาวา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนที่

เขารวมโครงการ 

รายการ 0 0 7 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียนของ

โรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา 

รายการ 0 0 7 0 

2. Food Science ARU  สอนนองรัก

วิทย (อาจารยสุภาวิณี  แสนทวีสุข) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน

โรงเรียนที่เขารวมโครงการ 

รายการ 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0 80 0 0 

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทาง

วิทยาศาสตรและปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

(ผศ.ดร.เกตนณนิภา  วันชัย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 

20 คน 

คน 0 0 100 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

บริการมีความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0 0 80 0 

4. ทูตสะเต็มเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยาง

ย่ังยืน (ดร.วุฒิพงษ  แปงใจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

โครงงาน 

ชึ้น 0 3 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

โครงงานที่ผานสูการประกวด

ระดับชาติ 

รอยละ 0 20 20 0 

5. สงเสรมิและพัฒนาการสอน

วิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตร  2 

(อ.ดร.จินดาวรรณ  จันทมาส) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

โรงเรียนที่เขารวม 

รายการ 0 5 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

สูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผาน

มาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 20 0 0 

6. การเปนพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาดานการ

สอนและการพัฒนาสื่อการสอนวิชา

คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ครู นักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อางทอง และจังหวัดใกลเคียง 

คน 0 15 15 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0 20 20 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑจากการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได “กระชายอบแหง @ Science ARU”         

     รหัสโครงการ 6508000038 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การระบาดของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562 - 2563 เปนการระบาดท่ัวโลก การแพรระบาดของโรค

ดังกลาว สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และทุกจังหวัด

ของประเทศไทย โดยมีการคาดสถานการณดานเศรษฐกิจของไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ไปอีก

นานพอสมควร ในระดับจุลภาค จำนวนยอดคนตกงานท่ีพุงสูง ทำใหมีผลกระทบตออำนาจการจับจายของ

ประชาชน (สานักขาวอิสรา, 2563) รายไดของครัวเรือน ท่ีลดลง ทามกลางภาระคาใชจายท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ

คาใชจายเก่ียวกับสุขภาพ คาใชจายเพ่ือการดำรงชีพ ครัวเรือน ทำใหชวงนี้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ กินน้ำ

สมันไพร หนึ่งในนั้นก็คือน้ำกระชายสกัด 

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ยังสงผลใหการศึกษาไทยเกิดปญหา การจัดการเรียนการสอน 

นักเรียน นักศึกษาตองเรียนผานระบบออนไลน ทำใหเนื้อหาบางรายวิชาท่ีเขาถึงยากอยูแลว ยิ่งยากเขาไปใหญ 

เชนรายวิชาฟสิกส และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเพ่ิมเวลา

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมากข้ึน เชื่อมโยงกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ี

มุงเนน 

การสงเสริมให ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูมากข้ึน การสอน

แบบมีสวนรวม จัดกิจกรรมใหผูเรียนอยากเรียนรูตลอดเวลา เปนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน ไดเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful learning) ผูเรียนสรางองคความรูได มี

ความขาใจในตนเอง ใชสติปญญา คิด วิเคราะห สรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีบงบอกถึงการมีสมรรถนะสำคัญ

ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุเปาหมายการเรียนรูตามระดับชวงวัย  
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ทำใหเราไดคิดทำโครงการการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได (ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU) เพ่ือ

เปนการเพ่ิมมูลคากระชายใหสูงข้ึน และพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือจำหนาย โดยการบูรณาการการขับเคลื่อน

องคความรู วิชาการ และความเชี่ยวชาญตาง ๆ จากสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำไปสูการปฏิบัติจริงรายวิชาฟสิกสเบื้องตน เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี ฟสิกสระดับพ้ืนฐาน และวิจัยนวัตกรรม รวมท้ังการยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ

นวัตกรรมใหกับนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐานดวยคะ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาฟสิกสเบื้องตน ไดศึกษาทดลองอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได 

และไดรับความรูเก่ียวกับเรื่องของพลังงานซ่ึงอยูในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน 

2)  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดไปใชประโยชน ไปพัฒนาตนเอง และเปนแนวคิดในการหา

รายไดเพ่ิม 

 

5. กลุมเปาหมาย 

  นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน  และชาวบานในตำหนาโคก อำเภอผักไห 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 1. ประสานงาน/ วางแผนการดำเนินงาน  

2. ขออนุญาตดำเนินโครงการรอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได  

3. ดำเนินการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได  

     1)  หาวัตถุดิบในการอบแหง (กระชาย) และวัสดุในการดำเนินโครงการ  

     2)  ทดลองอบแหงกระชาย  

     3)  ทดสอบความชื้น และวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการผลิตภัณฑกระชายอบแหง  

     4) พัฒนาผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU       

     5) วิเคราะหและแปรผลขอมูลสถิติจาก 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน  และชาวบานในตำหนาโคก อำเภอผักไหจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

คน 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU ผลิตภัณฑ 1 

   2. บทความวิจัย เรื่อง 1 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กระชายเปนท่ีตองการของตลาด อาจทำใหมีราคาสูง และหายาก  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1)  นักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับการอบแหง ไดศึกษาทดลองอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได 

2)  นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดไปใชประโยชน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-ม.ีค.

65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
11

01
42

 

1. การอบแหงผักสวนครัวรั้วกิน

ได กระชาย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ป 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และตำหนาโคก 

อำเภอผกัไห  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

นักศึกษา และชาวบานที่ชวย

อบแหงกระชาย 5 คน ๆ ละ  

40 วัน (200 บาท/วัน)  

40,000  บาท 

-วัตถุดิบในการอบแหง 

(กระชาย)   40,000  บาท 

-คาจางออกแบบบรรจุภัณฑ 

และคาจางผลิตบรรจุภัณฑ 

20,000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 

บาท 

100,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 0.00 

รวม 100,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได 

กระชาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟสิกส

เบื้องตน  และชาวบานในตำหนา

โคก อำเภอผักไหจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

กระชายอบแหง @ Science 

ARU 

รายการ 0 0 0 0 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การระบาดของโควิด 19 1) เวนระยะหาง  

2) ลดจำนวนคนที่ทำนอยลง 

สภาพอากาศ แดดนอย ฝนตก ใชเคร่ืองอบไมโครเวฟ ที่มี 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ นางสาวจินดาวรรณ จันทมาส 
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แโครงการแผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมนวัติกรรมเคมียอสวนในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก    

     รหัสโครงการ 6508000039 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 112 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา (รอยละ 

80) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องมาจากสาขาวิชาเคมีเห็นความสำคัญของการทำปฏิบัติการเคมี ซ่ึงในสภาวะปกติกอนเกิดการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนและทำปฏิบัติการควบคูกันไปไดดวยความราบรื่น 

แตหลังสถานการณการแพรระบาดไดมีการหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบในหองเรียนเปนเรียนแบบ

ออนไลน การทำปฏิบัติเคมีซ่ึงเปนสิ่งท่ีตองฝกทักษะการปฏิบัติการทดลองไมสามารถดำเนินการดวยระบบ

ออนไลนได ดวยสาเหตุดังกลาวสาขาวิชาเคมีจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนปฏิบัติการเคมีเปนแบบ

ยอสวน (Small-Scale Chemistry Laboratory)  ซ่ึงสามารถสงปฏิบัติการเคมีแบบยอสวนนี้ใหกับนักเรียน 

นักศึกษาไปทำท่ีบานพรอมกับการเรียนแบบออนไลนได ปฏิบัติการเคมีแบบยอสวนยังสามารถนำไปใชกับ

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมมีสารเคมีและขาดแคลนอุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอีกดวย นอกจากนี้การเรียนการ

สอนวิชาเคมีดวยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบยอสวนมีความปลอดภัย ใชปริมาณสารเคมีนอย ใช

เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกท้ังผูเรียนทุกคนสามารถทำการทดลอง

ไดจริงไมใชเพียงแตฟงบรรยายสรุปจากผูสอนเทานั้น  เทคนิคนี้ไดรับการยอมรับจากยูเนสโก และท่ีผานมา

ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟลิปปนส ญ่ีปุน 

จีน กัมพูชา เปนตน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนปฏิบัติการเปนแบบเคมียอสวนจึงจำเปนในกรณี

ท่ียังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนทำการปฏิบัติการไดเต็มรูปแบบเหมือนเรียน

ในชั้นเรียน และถาสถานการณการแพรระบาดของโรคหายแลว ปฏิบัติการเคมียอสวนก็ยังสามารถนำมาใชใน
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หองเรียนสำหรับโรงเรียนท่ีขาดแคลดอุปกรณทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ชุดทดลองเคมียอสวนยังสามารถ

ชวยครูผูสอนใหสามารถจัดปฏิบัติการพรอมการเรียนในชั้นเรียนเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในเนื้อหาใหกับนักเรียนได

อีกดวย 

ดังนั้น สาขาวิชาเคมีจึงคิดจัดทำชุดทดลองเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ ประกอบไปดวย ชุดการทดลอง

ปฏิกิริยาการตกตะกอนของสารประกอบไอออนิก ชุดการทดลองกฎของแกส ชุดการทดลองเคมีไฟฟา ชุดการ

ทดลองวิเคราะหวิตามินซี ชุดการทดลองโครมาโทกราฟ ชุดการทดลองอัตราการเกิดปฏิกิริยา ชุดการทดลอง

ไทเทรตกรดเบส เพ่ือใหนักเรียนไดใชชุดทดลองดังกลาวรวมกับการเรียนในรายวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยจะถายทอดเทคโนโลยีนี้ใหกับโรงเรียนในระดบัมัธยม 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางชุดทดลองเคมีในรูปแบบการเรียนแบบเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ สำหรับใชประกอบการ

เรียนในรายวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2) เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดทำการทดลองปฏิบัติการเคมียอสวนควบคูกับการเรียนแบบออนไลนได 

3) เพ่ือลดปริมาณสารเคมีท่ีใชในรายวิชาปฏิบัติการเคมี 

4) สามารถผลิตเพ่ือจำหนายไดสำหรับโรงเรียน หนวยงานหรือผูท่ีสนใจ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 คน จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน     

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/06/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. สาขาเคมีสรางนวัตกรรมชุดทดลองเคมียอสวน แบบ 7 

เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความสำเร็จของนักเรียนที่รวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 70 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           สรางชุดทดลองเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ เพ่ือใชสำหรับการเรียนการสอนวิชาเคมีในโรงเรียน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักเรียน/อาจารยไดมีชุดทดลองสำหรับการสอนวิชาเคมีดวยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบ

ยอสวนมีความปลอดภัย ใชปริมาณสารเคมีนอย ใชเวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการกำจัดของเสียจาก

การทดลอง อีกท้ังผูเรียนทุกคนสามารถทำการทดลองไดจริง เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีให

เพ่ิมสูงข้ึน อีกท้ังยังเปนการสรางเจตนาคติท่ีดีในการเรียนวิชาเคมี 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
12

01
42

 

1. ผลิตนวัตกรรมชุดทดลองเคมี

ยอสวนจำนวน 7 แบบ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 

2565 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาภูมิ  

โรงเรียนบางไทรวิทยา  

โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ 

โรงเรียนวัดสระแกว และ

โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ ์

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาวัสดุ 

(สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตรและ

วัสดุสำนักงาน)

 180,000  

           • คาใชสอย 

  

             - คาจางออกแบบ

บรรจุภัณฑ 10,000  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190000.00 

บาท 

190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
12

02
42

 

2. เผยแพรชุดนวัตกรรมไปยัง

โรงเรียนมัธยมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

ใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตมาสที่ 3 (1 เมษายน 2565 

ถึง 30 มิถุนายน 2565) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาภูมิ  

โรงเรียนบางไทรวิทยา  

โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ 

โรงเรียนวัดสระแกว และ

โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ ์

ใชสอย 

   รายละเอียด :       • คาใช

สอย   

             - คาเชาเหมารถตู 5 

วัน วันละ 2,000 บาท

 10,000  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000.00 

บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 200,000.00     

423



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ผลิตนวัตกรรมชุดทดลองเคมียอสวน

จำนวน 7 แบบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดทดลอง

เคมียอสวน 

ชึ้น 0.00 7.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของนักเรียนที่รวม

โครงการมีความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 70.00 0.00 0.00 

2. เผยแพรชุดนวัตกรรมไปยังโรงเรียน

มัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

รายชื่อโรงเรียนที่ไดรับการ

เผยแพรชุดนวัตกรรม 

รายการ 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จของนักเรียนที่รวม

โครงการมีความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 0.00 70.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง สำนักงานอธิการบดี 
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    

     รหัสโครงการ 6510000001 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 15 ด้านพลังทางสังคม 
แผนการปฏริปูประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมายที ่: 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ 
 
แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[ X ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[   ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
[   ] ด้านวิจัย 
[   ] ด้านบริการวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ คือ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิง
พ้ืนที่ (Area Based) และเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดแห่งศาสตร์พระราชา 
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังได้นำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งด้วยตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน  (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  คือ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ (Area 
Based) และเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดแห่งศาสตร์พระราชา โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การสอน การวิจัย การ
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บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังได้นำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งด้วย 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการ
ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 3 ชุมชน   
1) บ้านพยอม หมู่ที่ 1 พยอม วังน้อย   
2)  บ้านลำไทร หมู่ที่ 7 ลำไทร วังน้อย   
3) บ้านคลองทราย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5   คลองจิก บางปะอิน     

จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 ชุมชน   
1) บ้านอบทม หมู่ที่ 5 - 9 ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ  
2) บ้านลาว   หมู่ที่ 1 เทวราช ไชโย 

 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ลงพื้นที่ประชาคม สำรวจความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 พ้ืนที่  
2) สรุปผลการลงพ้ืนที่ประชาคม   
3) ประสาน/วางแผนการดำเนินงาน  
4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้     

- ด้านการพัฒนาท้องถิ่น               - ด้านการผลิตและพัฒนาครู              
 - ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา   - ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 235,900.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชน 5 
   2. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครัวเรือน 200 
   3. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 
   4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน 2,000 
   5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ คน 2,000 
   6. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจาก โครงการ/กิจกรรม 20 
เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนตำบลในจังหวัดที่มหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 
   2. จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียน ตอน 10 
   3. ลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วม ผลิตภัณฑ์ 5 
   4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ร้อยละ 85 
   5. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนน ร้อยละ 20 
   6. รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 10 
   7. ระบบข้อมูลตำบลที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 15 
   8. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย   

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  
     ผลผลติ (Output)  
      1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา และโครงการตาม
พระราชดำริ 
  2) ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบการจัดการตนเอง
ให้กับชุมชนอื่นได้ 
     ผลลัพธ ์(Outcome)  
           1) ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 
รหสั 
12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอ่ย 

หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
13

01
44

 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/2564  ถึง วันที่ 
30/09/2565 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอ่างทอง 

เงินอุดหนุน 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
235900  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  235900 
บาท 

235,900.00 0.00 0.00 235,900.00 0.00 

รวม 235,900.00     

 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2564 ป ี2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความสำเร็จค่าเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูร้บัผดิชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัมนาท้องถิ่น 
 

429



 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (งบประมาณแผนดิน)    

     รหัสโครงการ 6511000026 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก : 65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

    แผนงาน :  P1 แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (95 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ X ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนแกบุคลากรรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจำ 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จายเปนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 270,961,400.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนบุคลากรภาครัฐในสงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 817 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนนิไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการเบิกจายเปนไปตามโครงการ รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไมมี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไมมี 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

01
11

 

1. เงินเดือนขาราชการ 

(อัตราเดิม 89 อัตรา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/092565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงินเดือน

ขาราชการ (อัตราเดิม 89 

อัตรา) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

50,397,200 บาท 

50,397,200.00 12,599,300.00 12,599,300.00 12,599,300.00 12,599,300.00 

10
11

01
01

02
11

 

2. เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการ  จำนวน 

52 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,855,600 

บาท 

3,855,600.00 963,900.00 963,900.00 963,900.00 963,900.00 

10
11

01
01

03
11

 

3. เงินคาตอบแทนรายเดือน

สำหรับขาราชการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงิน

คาตอบแทนรายเดือนสำหรับ

ขาราชการ  จำนวน 44 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,266,400 

บาท 

3,266,400.00 816,600.00 816,600.00 816,600.00 816,600.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

04
11

 

4. คาจางประจำ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาจาง

ประจำ อัตราเดิม 12 อัตรา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 4,125,100 

บาท 

4,125,100.00 1,031,275.00 1,031,275.00 1,031,275.00 1,031,275.00 

10
11

01
01

05
11

 

5. คาจางชั่วคราว อาจารย

ชาวตางชาติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาจาง

ชั่วคราว อาจารยชาวตางชาติ 

7 อัตรา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 1,910,300 

บาท 

1,910,300.00 477,575.00 477,575.00 477,575.00 477,575.00 

10
11

01
01

06
11

 

6. คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

พนักงานราชการ 32 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,505,100 

บาท 

8,505,100.00 2,126,275.00 2,126,275.00 2,126,275.00 2,126,275.00 

10
11

01
01

07
21

 

 

7. คาเชาบาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาเชาบาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 720,000 

บาท 

720,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

10
11

01
01

08
21

 

 

8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน

ใหราชการ (เงินคาตอบแทน

เต็มข้ัน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

ผูปฏิบัติงานใหราชการ เงิน

คาตอบแทนเต็มข้ัน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,300 

บาท 

16,300.00 4,075.00 4,075.00 4,075.00 4,075.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

09
21

 

 

9. เงินประจำตำแหนง

ประเภทผูบริหารที่มีวาระ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มี

วาระ 42 อัตรา 

1.เงินประจำตำแหนงปะเภท

ผูบริหารที่มีวาระของ

ขาราชการ 15 อัตรา จำนวน 

1,490,400 บาท 

2. เงินประจำตำแหนง

ประเภทผูบริหารที่มีวาระของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 27 

อัตรา จำนวน 2,011,200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,501,600 

บาท 

3,501,600.00 875,400.00 875,400.00 875,400.00 875,400.00 

10
11

01
01

10
21

 

 

10. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่

มีวาระ 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

รายเดือนตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่มีวาระ 41 อัตรา 

1. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มี

วาระของขาราชการ 11 

อัตรา จำนวน 1,221,600 

บาท 

2. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบรหิารที่มี

วาระของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 26 อัตรา 

จำนวน 2,011,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,232,800 

บาท 

3,232,800.00 808,200.00 808,200.00 808,200.00 808,200.00 

10
11

01
01

11
21

 

 

11. เงินประจำตำแหนง

ประเภทผูบริหารที่ไมมีวาระ

ของขาราชการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่

ไมมีวาระของขาราชการ 11 

อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000 

บาท 

792,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

12
21

 

 

12. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่

ไมมีวาระของขาราชการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

รายเดือนตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่ไมมีวาระของ

ขาราชการ 11 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000 

บาท 

792,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 

10
11

01
01

13
21

 

 

13. เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม 

1.พนักงานราชการ จำนวน 

283,500 บาท 

2. ลูกจางชัว่คราว จำนวน 

63,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 346,500 

บาท 

346,500.00 86,625.00 86,625.00 86,625.00 86,625.00 

10
11

01
01

14
21

 

 

14. เงินสมทบกองทุน

ทดแทน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : เงินสมทบ

กองทุนทดแทน 

1.พนักงานราชการ จำนวน 

15,000 บาท 

2.ลูกจางชั่วคราว จำนวน 

3,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,400 

บาท 

18,400.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 

10
11

01
01

15
44

 

 

15. เงินอุดหนุนเปน

คาใชจายพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน

เปนคาใชจายพนักงาน

มหาวิทยาลัย (เงินเดือน 

อัตราเดิม 407) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

184,011,700 บาท 

184,011,700.00 46,002,925.00 46,002,925.00 46,002,925.00 46,002,925.00 

435



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

16
44

 

16. เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการ พนม. 

58 อัตรา 

ผศ. 57 อัตรา 

รศ. 1 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,949,200 

บาท 

3,949,200.00 987,300.00 987,300.00 987,300.00 987,300.00 

10
11

01
01

17
44

 

17. เงินตกเบิก เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินตกเบิก 

เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการ 10 อัตรา) 

ผศ. 10 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,395,200 

บาท 

1,395,200.00 0.00 0.00 0.00 1,395,200.00 

10
11

01
01

18
44

 

18. เเงินประจำตำแหนง

วิชาชีพฯ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน

เปนคาใชจายบุคลากร (เงิน

ประจำตำแหนงวิชาชีพฯ 

พนม. 3 อัตรา) 

นิติกร 2 อัตรา 

นักวิชาการคอมฯ 1 อัตรา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 126,000 

บาท 

126,000.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 

รวม 270,961,400.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. เงินเดือนขาราชการ (อัตราเดิม 89 อัตรา) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. เงินคาตอบแทนรายเดือนสำหรับขาราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. คาจางประจำ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

5. คาจางชั่วคราว อาจารยชาวตางชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. คาตอบแทนพนักงานราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. คาเชาบาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (เงิน

คาตอบแทนเต็มข้ัน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. เงินประจำตำแหนงประเภทผูบรหิารที่มีวาระ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. คาตอบแทนรายเดือนตำแหนงประเภท

ผูบริหารทีมี่วาระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

11. เงินประจำตำแหนงประเภทผูบริหารที่ไมมี

วาระของขาราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

12. คาตอบแทนรายเดือนตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่ไมมีวาระของขาราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

13. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

14. เงินสมทบกองทุนทดแทน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

15. เงินอุดหนุนเปนคาใชจายพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

16. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการพนักงาน

มหาวทิยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

17. เงินตกเบิก เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

18. เเงินประจำตำแหนงวิชาชีพฯ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย        รหัสโครงการ 6511000023 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (95 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

 ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญา

ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนา             

อยางม่ันคงและยั่ งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกท้ังไดมีการนอมนำพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มาเปนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดีในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและภารกิจในการสนับสนุนการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 2) เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน                                  

 3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4)  เพ่ือใหมีสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัย พรอมใชงาน  

 5) เพ่ือใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ  
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย  

 2) สวนราชการ หนวยงาน และบุคคล ภายนอก  

 

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการปกติ และตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 12,844,900.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อ รอยละ 85 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความสำเร็จของการจัดซื้อ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและใหบริการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

 

     ผลลัพธ (Outcome)  
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
02

01
31

 

1. เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวนขนาดไมต่ำกวา 

60,000 บีทียู ตำบล

ประตูชัย อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครือ่งปรับอากาศ

แบบแยกสวนขนาดไมต่ำกวา 

60,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง@ 

67,450 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 674,500 บาท 

 

674,500.00 674,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564-30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน

ขนาดไมต่ำกวา 60,000 บีทียู ราคา 

67450 จำนวน 10 เครื่อง รวมเปน

เงิน 674,500.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 674,500.00 

บาท 

     

10
21

06
02

02
31

 

2. เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวนชนิดต้ังพ้ืนหรือ

ชนิดแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 

บีทียู ตำบลประตูชยั 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวนชนดิต้ังพ้ืนหรือชนิด

แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 

36,000 บีทียูจำนวน 25 เครื่อง @ 

54200 บาท (กองกลาง 8 ,สวท 8, 

คมส 9) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,355,000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 

54200 จำนวน 25 เครื่อง รวมเปน

เงิน 1,355,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

1,355,000.00 บาท 

1,355,000.00 1,355,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
02

03
31

 

3. ชุดครุภัณฑผลิตสื่อ

คุณภาพสูง ตำบล

ประตูชัย อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 -30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดครุภัณฑผลิตสื่อ

คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด ประจำ

ศูนยนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

@ 380000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 380000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดครุภัณฑผลิตสื่อคุณภาพสูง 

จำนวน 1 ชุด ราคา 380000 จำนวน 

1 ชุด รวมเปนเงิน 380,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 380,000.00 

บาท 

380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
02

04
31

 

4. ชุดครุภัณฑ

โสตทัศนูปกรณสำหรับ

การเรียนการสอน

ออนไลน ตำบลประตูชัย 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564- 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ

โสตทัศนูปกรณสำหรับการเรียนการ

สอนออนไลน จำนวน 1 ชุด ประจำ

ศูนยนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

@ 622,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 622800 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดครุภัณฑโสตทัศนูปกรณสำหรับ

การเรียนการสอนออนไลน ราคา 

622800 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 

622,800.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 622,800.00 

บาท 

622,800.00 622,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
02

05
31

 

5. ชุดครุภัณฑเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน

ออนไลนผานระบบดิจิทัล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดครุภัณฑเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนผาน

ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประจำ

ศูนยนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการ

เรียนรู@ 2,992,700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2992700 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดครุภัณฑเพ่ือการจัดการเรียน

การสอนออนไลนผานระบบดิจิทัล 

ราคา 2992700 จำนวน 1 ชุด รวม

เปนเงิน 2,992,700.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

2,992,700.00 บาท 

2,992,700.00 2,992,700.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
02

06
42

 

6. คาตอบแทนเหมาจาย

แทนการจัดหารถประจำ

ตำแหนง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทนเหมา

จายแทนการจัดหารถประจำตำแหนง   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,905,600 บาท 

1,905,600.00 476,400.00 476,400.00 476,400.00 476,400.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
02

07
42

 

7. คาสาธารณูปโภค 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : (1) คาโทรศัพท          

190,000  บาท 

(2) คาน้ำประปา        712,800  

บาท 

(3) คาไฟฟา           4,011,500  

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น       4,914,300  

บาท 

4,914,300.00 1,228,575.00 1,228,575.00 1,228,575.00 1,228,575.00 

รวม 12,844,900     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด

ไมต่ำกวา 60,000 บีทียู ตำบลประตูชัย 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ

ความสำเร็จของการจัดซื้อ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสำเร็จของการจัดซื้อ 

รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

ต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลประตูชัย 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ

ความสำเร็จของการจัดซื้อ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสำเร็จของการจัดซื้อ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ชุดครุภัณฑผลิตสื่อคุณภาพสูง ตำบล

ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ

ความสำเร็จของการจัดซื้อ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสำเร็จของการจัดซื้อ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. ชุดครุภัณฑโสตทัศนูปกรณสำหรับการ

เรียนการสอนออนไลน ตำบลประตูชัย 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ

ความสำเร็จในการจัดซื้อ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสำเร็จในการจัดซื้อ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ชุดครุภัณฑเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนผานระบบดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ

ความสำเร็จของการจัดซื้อ 

85 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสำเร็จของการจัดซื้อ 

85 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา

รถประจำตำแหนง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการกองกลาง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ 6511000025 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (95 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญา

ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนา

อยางม่ันคงและยั่ งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสรมิวิทยฐานะครู อีกท้ังไดมีการนอมนำพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มาเปนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดีในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและภารกิจในการสนับสนุนการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 2)  เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 3)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4)  เพ่ือใหมีสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัย พรอมใชงาน  

 5)  เพ่ือใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ  
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5. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย  

 

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการปกติ และตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 56,329,100.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. รอยละความสำเร็จ รอยละ 85 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและใหบริการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

             

     ผลลัพธ (Outcome)  

            

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-ม.ีค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
03

01
32

 

1. งานติดต้ังระบบไฟฟาสอง

สวางสนามกีฬา ตำบลประตูชัย 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : งานติดต้ัง

ระบบไฟฟาสองสวางสนามกีฬา 

จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 12829100 

บาท 

12,829,100.00 12,829,100.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-ม.ีค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

      

10
21

06
03

02
32

 

2. จางเหมาปรับปรุงอาคาร 3 

ตำบลประตูชัย อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 -30 

กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : จางเหมา

ปรับปรุงอาคาร 3 จำนวน 1 

งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000000 

บาท 

15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
03

03
32

 

3. จางเหมาปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

ตำบลประตูชัย อำเภอพระนคร

ศรีอยุุธยา จังหวัดพระนคร

ศรีอยุุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : จางเหมา

ปรับปรุงหองประชุมอาคาร

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

(อาคาร 100 ป) จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 24,000,000 

บาท 

24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
03

04
32

 

4. จางเหมาปรับปรุงสนามกีฬา

ในรม (โรงยิม 2) ตำบล

ประตูชัย อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 -30 

กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : จางเหมา

ปรับปรุงสนามกีฬาในรม 

(โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 4,500,000 

บาท 

4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 56,329,100     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. งานติดต้ังระบบไฟฟาสองสวางสนาม

กีฬา ตำบลประตูชัย อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จ

ในการจัดจาง 

งาน 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. จางเหมาปรับปรุงอาคาร 3 ตำบล

ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จ

ของการจัดจาง 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. จางเหมาปรับปรุงหองประชุมอาคาร

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 

ป) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนคร

ศรีอยุุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จ

ของการจัดการ 

งาน 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. จางเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในรม 

(โรงยิม 2) ตำบลประตูชัย อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จ

ในการจัดจาง 

งาน 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการกองกลาง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ : โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน    

     รหัสโครงการ 6511000029 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 6 ดานพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีความโดดเดนในตำแหนงท่ีตั ง เปน

มหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียวท่ีตังอยูในเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความหลากหลายใน

ดานของศิลปะวฒันธรรมและมีสภาพสังคมท่ีมีความหลากหลายของประชากร  ปจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำท่ัว

โลกพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชเกณฑมาตรฐาน UI GreenMetric 

World University Ranking ถือเปนมาตราฐานหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับท่ัวโลก โดยมีเกณฑการประเมิน 6 

ดานในสัดสวนท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 1. ท่ีตั้งและโครงสรางพ้ืนฐาน (รอยละ 15) 2. กาดรจัดการพลังงานและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (รอยละ 21) 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) สรางความตระหนักแกนักศึกษาและบุคลากรใหเห็นความสำคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 2) สรางทักษะการพัฒนาอยางยั่งยืนแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 3) จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากร ไดมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

 4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 2) บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6. วิธีการดำเนินงาน 1) คณะทำงานชี้แจงตอคณะผูบริหารเพ่ือพิจาณาและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ  

      2) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการจัดการความรูและมีการแลกเปลี่ยนความรูเกิดข้ึน 

                             ระหวางหนวยงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 750,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. การจัดการเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ดาน 9 

เชิงคุณภาพ    

   1. การประเมินระดับการพัฒนาอยางย่ังยืนของกิจกรรม เรื่อง 9 

เชิงเวลา   

   1. การจัดการเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักศึกษาและบุคลากร ท่ีมีความรู ทักษะ ประสบการณ ในการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 2) แหลงเรียนรูดานการจัดการสิ่งแวดลอม การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาวะท่ีดี 

 2) ประเทศสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ไดตามกำหนด  
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
14

01
42

 

1. การจัดการพ้ืนที่สีเขียวและ

พ้ืนที่ซับน้ำอยางยังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : การจัดการ

พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ซับน้ำ

อยางยังยืน 

1. จางเจาะพ้ืนปูน และกำจัด

เศษปูนเพ่ือการปลูกตนไม 

20,000 

2. แตงก่ิงตนไมพรอม

เคลื่อนยาย 30,000 

3. จางทำโครงเหล็กขึงตาขาย 

พลาสติกกันใบไมปลิวเขาลูวิ่ง

สนามบอล (ตนแบบ) พรอม

ติดต้ัง 30,000 

4. ไมใหญในสวนทางสีเขียว

หลักพรอมปลูก 65,000 

6. จางเปลี่ยนไมค่ำ 5,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 

บาท 

150,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

10
31

10
14

02
42

 

2. การจัดการของเสียดวยการ

มีสวนรวมเพ่ือความอยางยัง

ยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : การจัดการ

ของเสียดวยการมีสวนรวมเพ่ือ

ความอยางยังยืน 

1. คาจางพัฒนา line chat 

จุดทิ้ง/การแยกขยะ 5,000 

2. ถังคัดแยกขยะบนอาคาร

เรียนชั้น 2-3 จำนวน 4 อาคาร 

30,000 

3. สติกเกอรถังขยะคัดแยกบน

อาคาร/ถังขยะริมถนน 

15,000 

4. โปรแกรมระบบรับฝาก 

ARU waste exchange  

25,000 

5. การกำจัดขยะพิษ 20,000 

6. การเก็บบันทึกปริมาณขยะ

แมบานแฟมรายเดือนรายงาน 

5,000 

7. อุปกรณจัดเก็บขยะกอนสง

ขาย ARU WXC 20,000 

10. ซอมแซมถังขยะเปยก 

7,000 

11. ตนไมตกแตง WXC 3,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 

บาท 

130,000.00 0.00 100,000.00 30,000.00 0.00 

453



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
14

03
52

 

3. การจัดการน้ำอยางยังยืน: 

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยใช

แนวทางพัฒนาของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

บพิตรรวมกับการใช IoT 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : การจัดการน้ำ

อยางยังยืน: ปรับปรุงคุณภาพ

น้ำ โดยใชแนวทางพัฒนาของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

บพิตรรวมกับการใช IoT 

ตนไมสำหรับการปรับปรุง

คุณภาพน้ำ 40,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 

บาท 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

10
31

10
14

04
42

 

4. การจัดการขนสงที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม: จักรยานและ

การเดินวิ่งเพ่ือการออกกำลัง

กายภายในมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : การจัดการ

ขนสงที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม: จักรยานและการ

เดินวิ่งเพ่ือการออกกำลังกาย

ภายในมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนา bike lane 40,000 

2. คาจางซอมจักรยาน 

10,000 

3. ประชาสัมพันธ การใช ARU 

Workout  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 

บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
14

05
42

 

5. การจัดการศึกษาอยางยัง

ยืน: สนับสนุนการสอนที่มี

กิจกรรมที่ใหผลกระทบตอการ

พัฒนาตามแนวคิด SDGs ใน

ระยะยาว 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : การจัดการ

ศึกษาอยางยังยืน: สนับสนุน

การสอนที่มีกิจกรรมที่ใหผล

กระทบตอการพัฒนาตาม

แนวคิด SDGs ในระยะยาว 

กรรมการกรีนยูฝายการศึกษา 

รับสมัครและคัดเลือกโครงการ

ที่นักศึกษามีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชน/มหาวิทยาลัย 

ตามแนวคิด SDGs เพ่ือ

สนับสนุนการจัดโครงการ

สืบเนื่องจากการเรียนการสอน 

จากอาจารย 4 คณะ 

(4 คณะ x 5 โครงการ x 

5,000 บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 

บาท 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
14
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6. การสรางเครือขายเพ่ือการ

พัฒนามหาวิทยาลัยอยาง

ย่ังยืนและการตอสมาชิก

เครือขาย Sun Thailand 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : การสราง

เครือขายเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางย่ังยืนและ

การตอสมาชิกเครือขาย Sun 

Thailand 

1. ศึกษาดูงาน และเขารวม

การประชุม SUN Thailand 

=50,000 

(2 ครั้ง x 2 วัน x 5 คน)  

 

2. จายคาสมาชิก SUN 

Thailand (Sustainable 

University Network of 

Thailand) =30,000 

(1 ป x 1 ครั้ง) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 

บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

10
31

10
14

07
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7. การจัดกิจกรรมนักศึกษา

และชมรมนักศึกษาเพ่ือ

ตอบสนองการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและชุมชนอยาง

ยังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : การจัด

กิจกรรมนักศึกษาและชมรม

นักศึกษาเพ่ือตอบสนองการ

พัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน

อยางยังยืน 

- กิจกรรมสัมพันธพ่ีและนอง

ใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และเกิดความย่ังยืน (กิจกรรม 

my year มี tree) 20,000 

- สงเสริมกิจกรรมชมรมที่

เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชน

อยางย่ังยืน 30,000 

- การประกวดโครงการดาน

สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

50,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 

บาท 

100,000.00 0.00 80,000.00 20,000.00 0.00 

10
31

10
14

08
42

 

8. การบริหารจัดการ

สภาพแวดลอมและการ

เปลี่ยนแปลงจาก covid-19 

ของมหาวิทยาลัยอยางย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : การบริหาร

จัดการสภาพแวดลอมและการ

เปลี่ยนแปลงจาก covid-19 

ของมหาวิทยาลัยอยางย่ังยืน 

-การจัดการถังขยะสวนกลาง 

หรืออางลางมือกอนเขาอาคาร 

-การจัดการปญหาดาน

กายภาพเรงดวนอ่ืน ๆ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 

บาท 

100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

รวม 750,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การจัดการพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ซับน้ำ

อยางยังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ตนไมที่ปลูกเพ่ิมและบำรุงรักษา 

ตน 10 0 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พ้ืนทีซ่ึ่ง

ไดรับการพัฒนาใหเปนสีเขียวมี

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมข้ึน 

รอยละ 0 0 90 0 

2. การจัดการของเสียดวยการมีสวนรวม

เพ่ือความอยางยังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

ขยะที่แยกอยางถูกตอง 

รอยละ 0 0 20 0 

3. การจัดการน้ำอยางยังยืน: ปรับปรุง

คุณภาพน้ำ โดยใชแนวทางพัฒนาของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตรรวมกับการใช IoT 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืชที่ใชใน

การพัฒนาแหลงน้ำ 

แหลง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสม่ำเสมอของคุณภาพน้ำ 

รอยละ 0 0 80 0 

4. การจัดการขนสงที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม: จักรยานและการเดินวิ่งเพ่ือ

การออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสนทาง

จักรยาน 

เสนทาง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสนทาง

จักรยานไมมีสิ่งกีดขวางและ

ปลอดภัยตลอดทั้งป 

รอยละ 0 95 0 0 

5. การจัดการศกึษาอยางยังยืน: สนับสนุน

การสอนที่มีกิจกรรมที่ใหผลกระทบตอ

การพัฒนาตามแนวคิด SDGs ในระยะยาว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ

เพ่ือการพัฒนานักศึกษาให

สามารถสรางอาชีพตามศาสตร 

กิจกรรม 0 10 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

นักศึกษามีรายไดจากการเขารวม

กิจกรรม 

รอยละ 0 50 0 0 

6. การสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางย่ังยืนและการตอ

สมาชิกเครือขาย Sun Thailand 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนา

แผนการพัฒนามหาวิทยาสีเขียว

ไดจากแหลงดูงาน 

รอยละ 0 0 100 0 

7. การจัดกิจกรรมนักศกึษาและชมรม

นักศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและชุมชนอยางยังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชมรมที่เขา

รวมกิจกรรม 

ชมรม 0 5 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดการ

พัฒนาชุมชนอยางย่ังยืนจากการ

ดำเนินโครงการ 

รอยละ 0 50 0 0 

8. การบริหารจัดการสภาพแวดลอมและ

การเปลี่ยนแปลงจาก covid-19 ของ

มหาวิทยาลัยอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จุดที่มีการ

จัดการแกปญหา covid  และ

แกปญหาสภาพสิ่งแวดลอม 

พ้ืนที่ 0 5 5 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

จำนวนบุคลากรที่ควบคุมการ

ติดตอของโรค covid-19 ได 

และประสิทธิภาพการแกปญหา

สิ่งแวดลอม 

รอยละ 0 0 95 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ไมสามารถบรรลุสูการพฒันาอยางยั่งยนื การใหความรูโดยการอบรม ทัศนศึกษา ดูงาน และจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ 6512000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 7 ดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart University 

เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital 

government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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 ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสงัคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ดวยมหาวิทยาลัยไดมีการใชงานระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง ระบบบัญชี 3 มิติมาตั้งแต

ปงบประมาณ 2560 ถึงปจจุบัน และไดรับอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาระบบ บริหารและติดตามการใชจาย

งบประมาณซ่ึงสงผลให เครื่องคอมพิวเตอรแมขายตัวเดิมท่ีมรอยูตองถูกใชงานหนัก ในใชเปนฐานขอมูลรวมถึง

การประมวลผลขอมูลท่ีมีปริมาณมาก กองนโยบายและแผน จึงจำเปนตองจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแมขาย 

มาสนับสนุนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับระบบตางๆ ท่ีพัฒนาข้ึนในปนี้ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดเก็บและประมาลผลขอมูล ใหสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จากการ

ขออนุมัติโครงการ  ใหนำขอมูล บันทึกขออนุมัติโครงการ มาใหหนวยงานรายผลการดำเนินงาน หลังจาก

สิ้นสุดเวลาดำเนินงาน สามารถใหเจาหนาท่ีของหนวยงาน หรือ ผูรับผิดชอบโครงการ เขาระบบ เพ่ือทำการ

บันทึกขอมูลรายงานผลดำเนินงานโครงการ ท่ีไดขออนุมัติไว และไดดำเนินงานเสร็จสิ้นแลว สามารถบันทึก

รายงานผลตามแบบฟอรมท่ีกำหนดได สามารถบันทึกตอบผลตัวชี้วัดของโครงการ และแผนปฏิบัติการได 

(ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ, ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ, ตัวชี้วัดเชิงเวลา) 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการดานงบประมาณ การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลระบบบริหาร

งบประมาณ การเงินการคลังระบบบัญชี 3 มิติ 

 2) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกระดับ 

 

6. วิธีการดำเนินงาน การจัดหาดวยวิธีกาทางรระบียบพัสดุ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 350,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่อง 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 

เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายของการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตามงบประมาณที่ไดรับ/จัดสรร 500,000บาท/

เครื่อง 

บาท 350,000 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           การประสานงานระหวางฝายตาง ๆ เปนไปไดดวยดีเอ้ืออำนวยใหหนวยงานท้ังภายในท่ีมีสวน

เก่ียวของท้ังหมดสามารถใชขอมูลรวมกันได และทำใหการประสานงาน หรือการทำความเขาใจเปนไปไดดวยดี

ยิ่งข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบสำหรับผูบริหาร เชน ระบบสารสนเทศท่ีชวยในการ

สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบสารสนเทศสำหรับผูบริหาร (Executive 

support systems) จะเอ้ืออำนวยใหผูบริหารมีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจไดดีข้ึน อันจะสงผลใหการ

ดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคไวได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           สามารถใชขอมูลอางอิงและนำไปบริหารงบประมาณไดอยางมีคุณภาพ  
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
04

01
31

 

1. คอมพิวเตอรแมขาย  

   แบบที่ 2 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตมาส1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   กองนโยบายและแผน 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ครุภัณฑ เครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

แบบ 12 แกนหลัก (12 core) 

หรือดีกวา สำหรับคอมพิวเตอร

แมขาย (Server) โดยเฉพาะและ

มีความเร็วสัญญาณนาิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz 

จำนวนไมนอยกวา 2 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

รองรับการประมวลผลแบบ 64 

bit มีหนวยความจำแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันไมนอยกวา 16 MB  

- มีหนวยความจำหลัก (RAM) 

ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 32 GB  

- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม

นอยกวา RAID 0, 1, 5  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SCSI 

หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม

นอยกวา 10,000 รอบ ตอนาที 

หรือ ชนิด Solid State Drive 

หรือดีกวา และมีความจุไมนอย

กวา 450 GB จำนวนไมนอยกวา 

4 หนวย  

- มีDVD-ROM หรือดีกวา แบบ

ติดต้ังภายใน (Internal) หรือ

ภายนอก (External) จำนวน 1 

หนวย  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 2 ชอง  

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

17 นิ้ว จำนวน 1 หนวย  

- มีPower Supply แบบ 

Redundant หรือ Hot Swap 

จำนวน 2 หนวย 2  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000 บาท 

 

 

 

 

 

 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

  รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ราคา 350000 จำนวน 1 เครื่อง 

รวมเปนเงิน 350,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

350,000.00 บาท 

     

        

รวม 350,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

เครืองคอมพิวเตอรแมขาย 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายตามแบบ

มาตรฐานทีกำหนด 

งาน 1 0 0 0 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        รหสัโครงการ 6512000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65107 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
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    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 113 บัณฑิตท่ีเขารวมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR (ระดับ B1) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ดวยรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือ

สรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู  พัฒนาตนได เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูท่ีเปน

สากลและกาวทันโลก เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ โดยใหสถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปน

บัณฑิต ท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได การจัดทำ

แผนเพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลท่ีชัดเจน 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีความรู

และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน  

 2)  เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหสามารถสอบผานมาตราฐานภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 2,000 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของจำนวนนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 รอยละ 20 

   2. รอยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปสุดทายคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะครุศาสตรชั้นปที่ 4 ทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรมผานเกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ CEFR ระดับ B1 

รอยละ 50 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกรอบระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษหลังเสร็จสิน้การดำเนินกิจกรรม 

     ผลกระทบ (Impact)  

            นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถสอบผานระดับภาษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผูสำเร็จการศึกษามีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและประกอบอาชีพได 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

08
01

01
42

 

1. จัดซื้อชดุขอสอบออนไลน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.จัดซื้อชุด

ขอสอบออนไลน 

   รายละเอียด : จัดซื้อชุด

ขอสอบออนไลน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,790,000 

บาท 

1,790,000.00 0.00 1,790,000.00 0.00 0.00 

10
31

08
01

02
42

 

2. อบรมภาษาอังกฤษระดับ 

B1 และ C1 ผานระบบ

ออนไลน (Red Star online) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 2.อบรม

ภาษาอังกฤษระดับB1 และ C1 

ผานระบบออนไลน 

(Red Star online) 

รายละเอียด : คาวิทยากร 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 720,000 

บาท 

720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 

10
31

08
01

03
42

 

3. จัดหาสื่อการเรียนรูพัฒนา

ภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 3.จัดหาสื่อการ

เรียนรูพัฒนาภาษาอังกฤษ 

รายละเอียด: คาวัสดุใชสอย 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 490,000 

บาท 

490,000.00 0.00 490,000.00 0.00 0.00 

รวม 3,000,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. จัดซื้อชุดขอสอบออนไลน ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนจัดซื้อชุด

ขอสอบออนไลน 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

จำนวนนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 

รอยละ 0 20 0 0 

2. อบรมภาษาอังกฤษระดับ B1 และ C1 

ผานระบบออนไลน (Red Star online) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 2000 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

จำนวนนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 

รอยละ 0 0 20 0 

3. จัดหาสื่อการเรียนรูพัฒนา

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 

รายการ 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสำเร็จในการจัดหาประเภทสื่อ

การเรียนการสอน 

รอยละ 0 90 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน เกลี้ยงสอาด 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองบริการการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนทรัพยาการเพ่ือพัฒนางานและการใหบริการ    

     รหัสโครงการ 6513000007 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (95 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 กองบริการการศึกษา  เปนหนวยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน

การสอนการพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษา  อาจารยและบุคลากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงพันธกิจดังกลาวเปนงานท่ีตองจัดทำขอมูล  การติดตอประสานงาน การออกเอกสาร  

ตาง ๆ  ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงจำเปนตอง

จัดเตรียมครุภัณฑ ใหเพียงพอ เหมาะสม และพรอมใชงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน  และใหบริการนักศึกษา 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขารับบริการจากกองบริการการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือจัดหาครุภัณฑทดแทนของเดิมท่ีชำรุด 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา ผูมาติดตอ บุคลากร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือจัดจาง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 562,200.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. เครื่องประทับตรานูนไฟฟา เครื่อง 1 

   2. เครื่องทำบัตรนักศกึษา ชุด 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามแผน รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจาย รอยละ 80 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีครุภัณฑท่ีเพียงพอสำหรับใชในการปฏิบัติงาน และการใหบริการแกนักศึกษา และผูมาติดตอ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           สรางภาพลักษณท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษา และผูมาติดตอเกิดความพึงพอใจ  

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
05

01
31

 

1. เครื่องทำบัตร

นักศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : คาครุภัณฑ 

-เครื่องทำบัตรนักศึกษา 1 ชุดๆละ 

70,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องทำบัตรนักศึกษา ราคา 70000 

จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 70,000.00 

บาท 

รวมคาครภัุณฑ เปนเงิน 70,000.00 บาท 

70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

06
05

02
31

 

1. เครื่องประทับตรา

นูนไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : คาครุภัณฑ 

-เครื่องประทับตรานูนไฟฟา 1 เครื่องๆ

ละ 492,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 492,200 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องประทับตรานูนไฟฟา ราคา 

492200 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 

492,200.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 492,200.00 

บาท 

492,200.00 492,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 562,200.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คาครุภัณฑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภัณฑ 

รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดรับความ

พึงพอใจจากผูเขารับบริการ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ นางสาวกาญจนา เงินออน 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสิรมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” (Socail Engineer) เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน    

     รหัสโครงการ 6514000014 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65108 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานสงเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสงัคม” (Social 

Engineer) เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:SA 101 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีไดรับการพัฒนาทักษาวิศวกร

สังคม (200 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

   จากแผนงานดานการพัฒนาคนไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 มุงหวังท่ีจะสรางและพัฒนากำลังคน ท่ีเปน

ยุวชนรุนใหม ไมจำกัดวาเปนนักศึกษาหรือบัณฑิตใหมท่ีมีความถนัดดานวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร ซ่ึงคน

ทุกคนจะไดรับ “โอกาส” ในการเรียนรูตามความถนัดขงตนเองจนได “ความรูใหม” หรือ “นวัตกรรม” ท่ีสามารถ

นำไปพัฒนาตอยอดไดอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนมหาวิทยลัยเพ่ือการพัฒนา

ทองถ้ินจึงไดจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” เพ่ือใหเปนแกนนำวิศวกรสังงนำองค

ความรูใหมท่ีรับไปพัฒนาตอยอด “นวัตกรรม” ในการชวยแกไขปญหาใหกับชุมชนทองถ่ิน ผานกระบวนการ

แนวคิดและทักษะของวิศวกรสังคม 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับคณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา เรื่องแนวคิดและทักษะ

วิศวกรสังค 

 2) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดทักษะของวิศวกรสังคมและสามารถนำทักษะวิศวกรสังคมไปพัฒนา

ตนเองและสามารถมองเห็นถึงปญหาของชุมชนทองถ่ินได 
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 3) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาชุมชนทองถ่ินและ

สามารถพัฒนาองคความรูใหมใหเกิดนวัตกรรมของชุมชนทองถ่ินได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาและชัมชนทองถ่ินของมหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและทักษะวิศวกรสังคม 

2. ลงพ้ืนท่ีชุมชนในการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

3. จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและทักษะวิศวกรสังคม 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,090,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุะยา คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม นำทักษะวิศวกรสังคมไปตอยอดองคความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรมของ

ชุมชน 

ชุมชน 7 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินการตามแผนที่วางไว รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนตอหนวยในการจัดโครงการ รอยละ 80 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคมเกิดทักษะวิศวกรสังคม 4 ทักษะ เพ่ือนำไปใชเปนเครื่องมือในการลง

พ้ืนท่ีชุมชนทองถ่ิน 

     ผลกระทบ (Impact) 

           มีการพัฒนาตอยอดองคความรูใหมและเกิดนวัตกรรมใหมกับชุมชนทองถ่ิน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาเม่ือสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกรักบานเกิด ชุมชนทองถ่ินสามารถนำความรูและแนวคิด

ทักษะวิศวกรสังคมไปชวยในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

09
01

01
42

 

1. การอบรมสรางความรูความ

เขาใจแนวคิดและทักษะวิศวกร

สังคม (Socail Engineer) มหา

วิทยลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - 

คาตอบแทน 84000 บาท 

- คาใชสอย 100000 บาท 

- คาวัสดุ 16000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 

บาท 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

02
42

 

2. การอบรมสรางความรูความ

เขาใจแนวคิดและทักษะวิศวกร

สังคมสำหรับอาจารยผูสอนใน

รายวิชาศาสตรพระราชา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

14400 บาท 

-คาใชสอย 4500 บาท 

-คาวัสดุ 1100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 

บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

03
42

 

3. การอบรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาแกนนำ "วิศวกร

สังคม" (Socail Engineer) 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

21600 บาท 

-คาใชสอย 38400 บาท 

-คาวัสดุ 10000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 

บาท 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

04
42

 

4. การขยายผลโครงการ

สงเสริมศักยภาพนักศึกษา 

"วิศวกรสังคม" (Social 

Engineer) เพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 

100000 บาท 

- คาวัสดุ 100000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 

บาท 

200,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

09
01

05
42

 

5. การประกวดโครงการ

แนวคิดและทักษะวิศวกรสังคม

สูการลงพ้ืนที่ชุมชนในการ

แกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาใชสอย 

250000 บาท 

-คาวัสดุ 250000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 

บาท 

500,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

10
31

09
01

06
42

 

6. การถอบทเรียนและสรุปผล

การดำเนินโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564 - 

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

10800 บาท 

-คาใชสอย 79200 บาท 

-คาวัสดุ 10000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 

บาท 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวม 1,090,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การอบรมสรางความรูความเขาใจ

แนวคิดและทักษะวิศวกรสังคม (Socail 

Engineer) มหาวิทยลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 1000 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกร

สังคม 

รอยละ 80 0 0 0 

2. การอบรมสรางความรูความเขาใจ

แนวคิดและทักษะวิศวกรสังคมสำหรับ

อาจารยผูสอนในรายวิชาศาสตร

พระราชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

อาจารยที่เขารับการอบรม 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย

ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกร

สังคม 

รอยละ 80 0 0 0 

3. การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

แกนนำ "วิศวกรสังคม" (Socail 

Engineer) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 200 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาตามแระบวนการ

และทักษะวศิวกรสังคม 

รอยละ 0 80 0 0 

4. การขยายผลโครงการสงเสริม

ศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" 

(Social Engineer) เพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 100 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0 0 80 0 

5. การประกวดโครงการแนวคิดและ

ทักษะวิศวกรสังคมสูการลงพ้ืนที่ชุมชนใน

การแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 100 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกร

สังคม 

รอยละ 0 0 80 0 

6. การถอบทเรียนและสรุปผลการดำเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได

สรุปแนวทางการพัฒนาทักษะ

วิศวกรสังคม 

รอยละ 0 0 0 80 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ พรศักดิ์ ทรัพยสมบัติ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน)    

     รหัสโครงการ 6515000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลติ/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (95 คะแนน) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปน

ศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย การบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการ

องคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน  จึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการงานดานการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบ และสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2) เพ่ือสนบัสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  
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6. วิธีการดำเนินงาน : ปรับปรุงทางเทารอบอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,154,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม รายการ 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด รายการ 1 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การทำงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด

ประสิทธิภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
06

01
32

 

1. ปรับปรุงทางเทารอบอาคาร

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

(อาคาร 100 ป) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด :    รายละเอียด 

: ปรับปรุงทางเทารอบอาคาร

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

(อาคาร 100 ป) จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1154000 

บาท 

1,154,000.00 1,154,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,154,000     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ปรบัปรุงทางเทารอบอาคารศูนย

ภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 

ป) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงทาง

เทารอบอาคารศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 0 0 0 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด      รหสัโครงการ 6515000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.4 การจัดทำฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65104 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการจัดทำฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 107 จำนวนตำบลท่ีไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลไมนอยกวา ของจำนวนตำบลใน

จังหวัดท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษา (รอยละ 30) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนอมนำแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต

พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัวท่ี

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตท่ีรองรับการพัฒนาของประเทศและ

มุงม่ันชวยเหลือชุมชนทองถ่ินใหไดใชบัณฑิตอยางมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ

พรอมของการพัฒนาระบบขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ แกคณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และสงเสริม

กระบวนการเรียนรู จัดการความรู ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อันนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได

มอบหมายใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลรับผิดชอบโครงการหลัก จึงไดจัดทำโครงการ

พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึนเปนปท่ี 3 ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่อง

จากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลใน

จังหวัด และเก็บขอมูลลงระบบเรียบรอยแลว จำนวน 173 ตำบล แบงออกเปน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดำเนินการเก็บขอมูล จำนวน 85 ตำบล (คิดเปนรอยละ 30) และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการเก็บ

ขอมูล จำนวน 88 ตำบล (คิดเปนรอยละ 31) สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงเหลือ 109 ตำบล (คิดเปน

รอยละ 39) ท่ีจะดำเนินการเก็บขอมูลใหครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ จะมีระบบเปนศูนยกลางในการ

จัดเก็บขอมูลของตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง โดยมีความรวมมือกับหนวยงาน

ภายใน ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาจารย นักศึกษา และเจาหนาท่ี ในการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล โดยให
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แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/และการสังเกต ตำบลในจังหวัด รวมท้ังมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ยกตัวอยางเชน จังหวัด อำเภอ องคการบริหารหารสวนตำบล  เทศบาล และสวนราชการท่ีเก่ียวของใหการให

ขอมูลพรอมนำขอมูลตาง ๆ มาใชในการประมวลผลตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมของการพัฒนาระบบขอมูลเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 2) เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู จัดการความรู ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความ

รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ อันนำไปสูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) อาจารยประจำตำบล จำนวน 109 คน 

2) พ้ืนท่ีตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง จำนวน 109 ตำบล  

          3) หนวยงานภาครัฐ                                    

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) กำหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาระบบฐานขอมูลตำบล 

2) ประชุม/วางแผน การดำเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและประเด็นขอมูลท่ีจะ

ดำเนินงานรวบรวม 

3) ประชุมรวมกับอาจารยในการบรูณาการเรียนการรายวิชารวมกับนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,344,900.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. 1. จำนวนตำบลที่ไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลไมนอยกวารอยละ 39 ของจำนวนตำบลทั้งหมด

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

รอยละ 39 

   2. 2. จำนวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม ของจำนวนอาจารยประจำที่มี รอยละ 20 รอยละ 20 

เชิงคุณภาพ    

   1. 1. จำนวนตำบลในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริการการศึกษา ไดรับการพัฒนาระบบขอมูล

ตำบลไมนอยกวา (รอยละ 30) 

รอยละ 39 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

   2. 2. ระบบขอมูลตำบลที่ไดรับการพัฒนาสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินไดไม

นอยกวา (รอยละ 15) 

รอยละ 15 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           - จำนวนตำบลท่ีไดรับการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 7 ดาน (ระดับตำบล) ลงสูระบบขอมูลตำบลในจังหวัด 

จำนวน 109 ตำบล  

     ผลกระทบ (Impact)  

           - มหาวิทยาลัยมีระบบขอมูลกลางเก่ียวกับขอมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           - ระบบขอมูลตำบลท่ีสามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานได ท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง เพ่ือใชขอมูลในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนา

ทองถ่ินตอไป 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

05
01

01
42

 

1. คาใชจายในการบริหารจัดการ

โครงการจัดทำฐานขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน 

ใชสอย   วัสดุ 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,500 

บาท 

39,500.00 15,000.00 19,500.00 5,000.00 0.00 

10
31

05
01

02
42

 

2. จัดเก็บขอมูลและคียขอมูล 

จำนวน 109 ตำบล (รอยละ 39%) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด :  ตอบแทน

เก็บขอมูลและบันทึกขอมูล 

จำนวน 109 ตำบล ๆ ละ 

20000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

2,180,000 บาท 

 

 

 

 

2,180,000.00 0.00 2,180,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

05
01

03
42

 

3. คาจางเหมาวเิคราะหขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาจาง

เหมาวิเคราะหขอมูล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12,000 บาท  

- คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล  

จังหวัดอางทอง 8,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 

บาท  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

05
01

04
42

 

4. คาจางเหมาพิมพขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

พิมพขอมูล 2 จังหวดั ๆ ละ 

3000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 

บาท 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

10
31

05
01

05
42

 

5. คาจางเหมาทำรูปเลม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

ทำรปูเลม จำนวน 123 เลม 

ๆ  ละ 800 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  98,400 

บาท  

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

98,400.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 

10
31

05
01

06
42

 

6. คาจางทำเลมสรุปผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาจางทำเลมสรุปผล 

จำนวน 5 เลม ๆ ละ 200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000 

บาท  

 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

รวม 2,344,900.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คาใชจายในการบริหารจัดการ

โครงการจัดทำฐานขอมูล 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : : คาใชจายใน

การบริหารจัดการโครงการจัดทำ

ฐานขอมูล 

ครั้ง 1 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0 0 0 0 

2. จัดเก็บขอมูลและคียขอมูล จำนวน 

109 ตำบล (รอยละ 39%) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บ

จำนวนตำบลที่ไดดำเนินการ

พัฒนาระบบขอมูลตำบล ของ

จำนวนตำบลทีมี่ในแตละจังหวดั 

ในปที่ 3 

รอยละ 0 39 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิด

ฐานขอมูลตำบลที่หนวยงาน

ภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและ

นำไปใชในการตัดสินใจเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0 39 0 0 

3. คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาจางเหมา

วิเคราะหขอมูล 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ไดขอมูล

ตำบลในจังหวัด ในปที่ 3 เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 39 0 

4. คาจางเหมาพิมพขอมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พิมพขอมูล งาน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูล

ถูกตองและครบถวน 

รอยละ 0 0 100 0 

5. คาจางเหมาทำรูปเลม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ

จัดทำรูปเลม 

เลม 0 0 123 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเลม ใส

รายละเอียดถูกตองครบถวน 

เลม 0 0 123 0 

6. คาจางทำเลมสรุปผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาจางทำเลม

สรุปผลการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม 

งาน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเลมใส

รายละเอียดครบถวน 

งาน 0 0 0 1 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   รหสัโครงการ 6515000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 3 ดานดานกฎหมาย 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน

การศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาท่ี ในการจัดหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับระบบสารสนเทศ เปน

ศูนยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ 

สนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green 

University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงจำเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

พ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการสอนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการรักษาความมีประสิทธิภาพดานสารสนเทศ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 

2) เพ่ือเปนแหลงความรูและมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย  

3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการทุกประเภท 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือจัดหาหนังสือตำราวิชาการ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนรูปเลม และแบบอิเล็กทรอนิกส 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
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8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,300,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละเ 85 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 6 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการทุกประเภท 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  

 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
15

01
42

 

1. คาบำรุงรักษาลิฟตโดยสาร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด : 

บำรุงรักษาลิฟตโดยสาร จำนวน 1 

งาน  

เขาดำเนินการ จำนวน 2 งวด 

งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

        - เดือนมีนาคม 2565  

งวดที่ 2 เดือนเมษายน  

        - กันยายน 2565 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,960 บาท 

29,960.00 0.00 14,980.00 0.00 14,980.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
15

02
42

 

2. คาบำรุงรักษาระบบหองสมุด

อัตโนมัติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
15

03
42

 

3. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-book) ภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส จำนวน 70รายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 376,000 บาท 

376,000.00 88,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 

10
31

10
15

04
42

 

4. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนกิส 

(E-book) ภาษาไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม  2564 - 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  

(E-book) ภาษาไทย  

จำนวน  300 รายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 600,000บาท  

 

600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

10
31

10
15

05
42

 

5. หนังสือตำราวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม  2564 - 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : หนังสือตำรา

วิชาการ 

จำนวน 1,000 เลม  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท  

900,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 150,000.00 

10
31

10
15

06
42

 

6. วัสดุ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 35 

รายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 144,040 บาท 

144,040.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 24,040.00 

รวม 2,300,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คาบำรุงรักษาลิฟตโดยสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาลิฟต

โดยสารเปนไปตามระยะเวลาที่

กำหนด 

งวด 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลิฟตโดยสารมี

สภาพพรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งวด 0 1 0 1 

2. คาบำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรกัษา

ระบบหองสมุดอัตโนมัติเปนไปตาม

เวลาที่กำหนด 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบหองสมุด

อัตโนมัติใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 1 0 0 0 

3. คาบรกิารหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

book) ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน 

รายการ 16 18 18 18 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

4. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

book) ภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) ภาษาไทย

เพ่ิมข้ึน 

รายการ 75 75 75 75 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

5. หนังสือตำราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ

ตำราวิชาการเพ่ิมข้ึน 

รายการ 300 300 300 1000 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

6. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุ

เพียงพอตอการใชงาน 

รายการ 10 10 10 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหสัโครงการ 6515000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปนศูนยกลาง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย การบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการองคกร

อยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) 

นอกจากนี้ยังเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จงึจำเปนตองจัดหาและใหบริการ

โครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร

จัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสนสนเทศของหนวยงานรัฐ  

 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2) เพ่ือสนบัสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. กลุมเปาหมาย 

 คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในท่ีเขามาใชบริการ 

6. วิธีการดำเนินงาน 1. ดำเนินการจัดหาซอฟตแวรท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตาง ๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

3. จัดหาวัสดุเพ่ือสนับสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือใหเพียงพอกับการใชงาน 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,050,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 12 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด กิจกรรม 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การทำงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด

ประสิทธิภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
16

01
42

 

1. คาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ 

(UPS) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ 

(UPS) จำนวน 1 งาน           

จะเขาดำเนินการบำรุงรักษา 

จำนวน     2 งวด 

งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

        - เดือนมีนาคม 2565 

งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2565     

        - เดือนกันยายน 2565 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99,510 

บาท 

99,510.00 0.00 49,755.00 0.00 49,755.00 

495



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
16

02
42

 

2. คาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา 

จำนวน   1 งาน               

เขาดำเนินการ จำนวน 4 งวด  

ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.65)         

 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)         

 ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.65) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,684 

บาท 

22,684.00 5,671.00 5,671.00 5,671.00 5,671.00 

10
31

10
16

03
42

 

3. คาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาระบบดับเพลิง เขา

ดำเนินการ จำนวน 1 งาน                  

งวดที่ 1(ต.ค. 64- ม.ค.65)  

งวดที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.65)  

งวดที่ 3 ( มิ.ย. ก.ย.65) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

43,816.50 บาท 

43,816.50 0.00 14,605.50 14,605.50 14,605.50 

10
31

10
16

04
42

 

4. คาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : บำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศแบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

128,400  บาท 

128,400.00 0.00 128,400.00 0.00 0.00 

10
31

10
16

05
42

 

5. คาลิขสิทธิ์ Microsoft Campus 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาลิขสิทธิ์

โปรแกรม MIcorsoft 

campus จำนวน 1 สิทธิ ์

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 642,000 

บาท 

642,000.00 642,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
16

06
42

 

6. คาบำรุงรักษา Domain name 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษา domain name 

aru.ac.th 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 856 บาท  

856.00 0.00 0.00 856.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
16

07
42

 

7. คาบริการ Cloud Service 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบริการ 

Cloud Service จำนวน    1 

งาน  

รวมเปนเงินทัง้สิ้น  73,115 

บาท 

73,115.00 0.00 0.00 0.00 73,115.00 

10
31

10
16

08
42

 

8. คาซอมบำรุงครุภัณฑและอาคาร

สถานที่ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาซอมบำรุง

ครุภัณฑและอาคารสถานที่ 

จำนวน 20 รายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 

บาท  

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

10
31

10
16

09
42

 

9. วัสดุ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 

20 รายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

243998.50 บาท  

 

243,998.50 70,000.00 70,000.00 60,000.00 43,998.50 

10
31

10
16

10
42

 

10. คาบำรุงรักษาระบบเครือขายไร

สาย (WiFi) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาระบบเครือขายไร

สาย (WIFI)  จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 177970 

บาท 

177,970.00 177,970.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
16

11
42

 

11. คาบำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย (Core Switch) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย  (Core Switch) 

จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 283,900 

บาท 

283,900.00 283,900.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
16

12
42

 

12. บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูล

จราจรคอมพิวเตอร (Log  File) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขัอมูล

จราจรคอมพิวเตอร จำนวน 1 

งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 133750 

บาท 

133,750.00 133,750.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,050,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

เครื่องสำรองไฟเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

งวด 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสำรอง

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งวด 0 1 0 1 

2. คาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

เครื่องกำเนิดไฟฟา 

งวด 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องกำเนิด

ไฟฟาทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งวด 1 1 1 1 

3. คาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ระบบดับเพลิงหอง Server 

งวด 0 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ

ดับเพลิงทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งวด 0 1 1 1 

4. คาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม

อุณหภูมิและความชื้น 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : เพ่ือให

เครื่องปรับอากาศทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 0 1 0 0 

5. คาลิขสิทธิ์ Microsoft Campus ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาลิขสิทธิ์

โปรแกรม Microsoft campus 

สิทธิ์ 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85 0 0 0 

6. คาบำรุงรักษา Domain name ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา 

domain name ตามระยะเวลาที่

กำหนด 

ชื่อ 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 0 0 85 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

7. คาบริการ Cloud Service ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาบริการ 

Cloud Service 

งาน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจ 

รอยละ 0 0 0 85 

8. คาซอมบำรุงครุภัณฑและอาคาร

สถานที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ครุภัณฑและอาคารสถานที่พรอม

ใหบริการ 

รายการ 5 5 5 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

9. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุให

เปนไปตามที่กำหนด 

รายการ 6 5 5 4 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

10. คาบำรุงรักษาระบบเครือขายไรสาย 

(WiFi) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ระบบเครือขายไรสาย (WiFi) 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ

เครือขายไรสายทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 1 0 0 0 

11. คาบำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย (Core Switch) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ครุภัณฑระบบเครือขาย 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : บำรุงรักษา

ครุภัณฑระบบเครือขายทำงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

งาน 1 0 0 0 

12. บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร (Log  File) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

อุปกรณเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร (Log  File) 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษา

อุปกรณเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร ทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 1 0 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก    

     รหัสโครงการ 6515000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับมอบหมายใหดำเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 

3 ป (พ.ศ.2563-2565) ดานการพัฒนาทองถ่ินนั้น และใหเปนไปตามตัวชี้วัดในการพัฒนาทองถ่ิน สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ

ชุมชนในการยกระดับรายไดและลดรายจาย และกิจกรรมท่ีสอดรับกับพันธกิจดานการพัฒนาหองสมุดสีเขียว 

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงสงเสริมใหประชาชนใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนทองถ่ินไปตอยอดใน

การพัฒนาอาชีพ ซ่ึงเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมสืบสานศาสตร

พระราชาในการดำรงชีวิตอยางยั่งยืน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) สำนักวิทยบริการฯ มีขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาและตอยอดอาชีพของประชาชนในชุนชน 

 2) เพ่ือพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนในชุมชน   

3) เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีรายไดและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
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5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  Zone ท่ี 2 ไดแก อำเภอวังนอย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย 

อำเภอบางบาล และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ครัวเรือน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ประชาคมวเิคราะหปญหาและความตองการพัฒนาอาชีพ 

2) ยกระดับรายไดใหกับคน   ในชุมชนฐานราก  

3) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพ่ือความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจในครัวเรือน 

4) ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมในโครงการฯ กิจกรรม 4 

   2. จำนวนครัวเรือนที่ไดรับความรูความเขาใจวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ครัวเรือน 20 

   3. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ

และสังคม 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของงานดำเนินโครงการฯ แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           - ประชาชนในท่ีเขารวมโครงการมีอาชีพ มีรายไดสูงข้ึนหรือลดรายจายเพ่ือคุณถภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ัง

กายใจ สติปญญาอารมณ และสังคม 

- ประชาชนในชมุชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมจากเดิมรอยละ 15 จำนวน 20 ครวัเรือน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนในชมุชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและมีรายไดเพ่ิมหรือลดรายจายซ่ึงสมามารถพัฒนาอาชีพตอ

ยอดได 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

           - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึและนำความรูท่ีไดไปตอยอดพัฒนาอาชีพสรางไดอยามีความสุขและมี

ความยั่งยืนพึงพาตนเองได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
06

01
42

 

1. ประชาคมวิเคราะหปญหา

และความตองการพัฒนาอาชีพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 64 - ธันวาคม 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

  รายละเอียด :  

1. คาตอบแทนผูใหขอมูล 

    50 ครัวเรือน ๆ ละ 100 บาท  

    = 5,000 บาท 

2. คาเชารถ จำนวน 10 วัน ๆ ละ 

   2,500 บาท = 25,000 บาท 

3. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 วัน ๆ ละ   

5 คน ๆ ละ 120 บาท = 6,000 บาท  

4. คาวัสดุ  = 4,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

(ถ่ัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ) 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
06

02
42

 

2. ยกระดับรายไดใหกับคนใน

ชุมชนฐานราก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

รายละเอียด :  

1. คาวิทยากร จำนวน 5 วัน ๆ ละ   

    1 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ ละ 600 

บาท  

    = 18,000 บาท  

 2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 5 วัน 

    ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 100 บาท  

    = 5,000 บาท 

 3. คาอาหารวาง จำนวน 5 วัน ๆ 

ละ  

    10 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 

บาท 

    จำนวน 10 ครั้ง = 3,500 บาท 

 4. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

    5 คน ๆ ละ 120 บาท  

    =3,000 บาท 

 5. คาเชารถ จำนวน 5 วัน ๆ ละ   

    2,500 บาท = 12,500 บาท 

 6. คาวัสดุกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง 

    = 258,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

(ถ่ัวเฉลี่ยใชจายทุกรายการ) 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
06

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

บัญชีครัวเรือนเพ่ือความย่ังยืน

ทางดานเศรษฐกิจในครัวเรือน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1. คาวิทยากร จำนวน 5 วัน ๆ ละ 

   1 คน ๆ 6 ชม ๆ ละ 600 บาท  

   = 18,000 บาท    

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 5 วัน 

ๆ   

   ละ 10 คน ๆ ละ 100 บาท 

  = 5,000 บาท  

3. คาอาหารวาง จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

  10 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

  = 3,500 บาท  

4. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

  5 คน ๆ ละ 120 บาท =3,000 

บาท 

5. คาเชารถ จำนวน 5 วัน ๆ ละ   

  2,500 บาท = 12,500 บาท  

6. คาวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง 

  = 98,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท 

(ถ่ัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ) 

 

140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 

10
31

03
06

04
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4. ติดตามผลการดำเนิน

กิจกรรม และคืนขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม - กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

   5 คน ๆ ละ 120 บาท = 3,000 

บาท 

2. คาเชารถ จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

   2,500 บาท = 12,500 บาท  

3. วัสดุจัดกิจกรรม  = 4,500 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000  บาท 

(ถ่ัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ) 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวม 500,000     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ประชาคมวิเคราะหปญหาและความ

ตองการพัฒนาอาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาคม

วิเคราะหปญหาและความตองการ

พัฒนาอาชีพ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำรวจ

ครัวเรือน 

คน 50 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

2. ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

ครั้ง 0 5 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

ครั้ง 0 5 0 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชี

ครัวเรือนเพ่ือความย่ังยืนทางดาน

เศรษฐกิจในครัวเรือน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน

เพ่ือความย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ

ในครัวเรือน 

ครั้ง 0 0 5 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน

เพ่ือความย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ

ในครัวเรือน 

ครั้ง 0 0 5 0 

4. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และคืน

ขอมูล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามผล

การดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล 

ครั้ง 0 0 0 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามผล

การดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล 

ครั้ง 0 0 0 5 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบนัอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา    รหสัโครงการ 6517000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[ X ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิ

ปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน โดยมี

วัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะคร ู

 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการ  

1) ศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานอยุธยาศึกษา 2) อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติ และมรดกโลก 3) ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหคงไวซ่ึงเอกลักษณและมี

คุณภาพเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกรท่ีเปนเลิศ จึงควรพัฒนางานวิชาการของ

สถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือสงเสริมใหเกิดการศึกษา คนควา และเผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการศึกษาคนควาองคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม

อยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนา และรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

 3) เพ่ือเผยแพร องคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินดานอยุธยาศึกษา 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 

จัดทำวารสารวิชาการ  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 247,600.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการ คน 1,200 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของการรับรูดานศิลปะ วัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   2. รอยละของการนำความรูจากการเขารับการอบรม/เขารวมกิจกรรม ไปใขประโยชน/ไปบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

คน 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) กลุมเปาหมายไดรับความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินดานอยุธยาศึกษา 

 2) มีวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาปละ 2 ฉบับ  

 3) มีวารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับมีบทความวิชาการ / บทความวิจัย ท่ีสามารถนำไปใช

อางอิงและขอผลงานทางวิชาการของอาจารยได 

 4) มีสื่อทางวิชาการ ท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควา และตรวจสอบอยางมีคุณภาพ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) สังคมเกิดความรูสึกหวงแหนรักษา และความภาคภูมิใจ ในความสำคัญของประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินดานอยุธยาศึกษา 

 2) วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เปนวารสารวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

 3) สื่อทางวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา สามารถใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการท่ีนาเชื่อถือ 

 4) ผูเขียนบทความ สามารถนำผลงานไปใชใหเกิดประโยชนเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการได 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) เกิดการศึกษา เรียนรูประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินดานอยุธยาศึกษา 

 2) วารสารและสื่อทางวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา มีคุณภาพทางวิชาการ สามารถใชเปนแหลง

อางอิงทางวิชาการท่ีนาเชื่อถือ  
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
17

01
42

 

1. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษา

วิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน 

ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 

บาท  

คาใชสอย  

- คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม 

50 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35

บาท  

- คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ 

ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท  

- คาจางทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการสัมมนา 60 ชุดๆ 

ละ 50 บาท  

- คาตกแตงสถานที่ 1 ครั้ง 

5,000 บาท  

คาวัสดุ  

- คาวัสดุอุปกรณ 5,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32300 

บาท 

32,300.00 0.00 0.00 0.00 32,300.00 

10
31

10
17

02
42

 

2. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1 / 2565 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนผูประเมิน

บทความ 24 คนๆ ละ600 

เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย   

- คาจางทำรูปเลม

วารสารวิชาการ  20,000 

บาท 

- คาบริการระบบวารสาร

ออนไลน 11,000 บาท 

 

คาวัสดุ  

- คาวัสดุอุปกรณ 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50400 

บาท 

50,400.00 0.00 50,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
17

03
42

 

3. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2 / 2565 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนผูประเมิน

บทความ 24 คนๆ ละ600 

บาท เปนเงิน 14,400 บาท  

คาใชสอย  

- คาจางทำวารสารวิชาการ 

20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34400 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 0 บาท 

34,400.00 0.00 0.00 0.00 34,400.00 

10
31

10
17

04
42

 

4. กิจกรรมวารสารชานเรือนอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาจางทำรูปเลมวารสาร

 20,000 บาท 

- คาจางเก็บรวบรวมขอมูล 3 

คนๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 

3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23000 

บาท 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

10
31

10
17

05
42

 

5. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่อง

อยุธยาศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวัสดุ/คา

ใชสอย  

- คาจางจัดทำรูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 1 ครั้งๆ

ละ 1,000 ชุด ๆ ละ 30 บาท 

เปนเงิน 30,000 บาท 

- คาวัสดุในการจัดอบรม  

10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 

บาท 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

10
31

10
17

06
42

 

6. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบ

ออนไลน ครั้งที่ 1 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 

ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

-คาวัสดุ  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
17

07
42

 

7. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบ

ออนไลน ครั้งที่ 2 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   สถาบันอยุธยาศกึษา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 

ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
31

10
17

08
42

 

8. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบ

ออนไลน ครั้งที่ 3 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 

ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
31

10
17

09
42

 

9. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบ

ออนไลน ครั้งที่ 4 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   สถาบันอยุธยาศกึษา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 

ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

10
31

10
17

10
42

 

10. กิจกรรมถายทอดการจัดการ

ความรู ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา 

(KM) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

30 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 35 

บาท เปนเงิน 1,050 

บาท 

- คาจางทำรูปเลมเอกสารองค

ความรู  เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาจางจัดทำนิทรรศการ

เผยแพรความรู เปนเงิน 

1,000 บาท 

คาวัสดุ  

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปน 2,050 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9100 บาท 

9,100.00 0.00 0.00 9,100.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
17

11
42

 

11. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิ

วัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง วัฒนธรรม

ผาและการแตงกายสยาม 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาจางออกแบบและจัดทำ

นิทรรศการเผยแพรความรู 

44,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44000 

บาท 

44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 247,600.00     

 

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศกึษาวชิาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำความรู

จากการเขารับการอบรม/เขารวม

กิจกรรม ไปใขประโยชน/ไปบูรณาการ

กับการเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

2. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการอยุธยา

ศกึษา ฉบับที่ 1 / 2565 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ

ทางวิชาการ/วิจัย 

รายการ 0.00 8.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบทความ

ที่ผานการกลั่นกรองคุณภาพ 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการอยุธยา

ศึกษา ฉบับที่ 2 / 2565 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ

วิชาการ / วิจัย 

รายการ 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบทความ

ที่ผานการกลั่นกรองคุณภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

4. กิจกรรมวารสารชานเรือนอยุธยา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวารสาร รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีบทความที่มี

องคความรูดานอยุธยาศึกษาที่มี

มาตรฐานทางวิชาการ 

รายการ 0.00 0.00 0.00 5.00 

5. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยา

ศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรม/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 1000.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย/

ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

6. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน 

ครัง้ที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย 

/ ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

7. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน 

ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย 

/ ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน 

ครั้งที ่3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย 

/ ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

9. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน 

ครั้งที่ 4 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย 

/ ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

10. กิจกรรมถายทอดการจัดการความรู 

ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา (KM) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย 

/ ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิ

วัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง วัฒนธรรมผา

และการแตงกายสยาม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไดนิทรรศการ

ใหมเก่ียวกับวัฒนธรรมผา 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย 

/ ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบนัอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย        รหัสโครงการ 6517000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[ X ] ดานศาสตรพระราชา 

    [ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[ X ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิ

ปญญาของทองถ่ิน สรางสรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน โดยมี

วัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะคร ู

 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการ 1) 

ทำน ุบำรุง และเผยแพรศิลปวฒันธรรมอยุธยา 2) รวบรวมและเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา และ 

3) บูรณาการองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตรพระราชา และแนวพระราชดำริ เพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน  โดยท่ีผานมา สถาบันอยุธยาศึกษา ไดดำเนินโครงการทำนุ บำรุง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน กับการเรียนการสอน 

 3) เพ่ือเผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินอยุธยา 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 252,400.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการ คน 360 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของการรับรูดานศิลปะ วัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) กลุมเปาหมายไดรับความรูดานประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2) มีรายวิชาท่ีมีการบูรณาการความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไดรับการสืบทอด 

 2) ผูเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรม นำความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ไป

เผยแพรตอ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) การดำรงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2) นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ไดรับการปลูกฝงองคความรูดาน ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
18

01
42

 

1. สงเสริมเอกลักษณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

“มหาวิทยาลัยแหงเมืองมรดก

โลก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย   

- คาจางตกแตงสถานที่ =

35,000 

- คาจางติดต้ังระบบแสงเสียง 

จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท 

 =20,000 

- คาจางการแสดง =

17,000 

- คาจางสาธิตศิลปวัฒนธรรม

 =17,000 

- คาจางจัดทำนิทรรศการ =

20,000 

- คาจางเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย 2 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 

400 บาท  =2,400  

คาวัสดุ  

- คาวัสดุ =12,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 123,400 บาท 

123,400.00 123,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
18

02
42

 

2. กิจกรรม สืบสานความเปน

ไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 1-

4 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบนัอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาอาหารวาง จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 

50 คนๆ 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท  

- คาน้ำมัน จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 

1,000 บาท 

- คาบำรุงรถ จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 

500 บาท  

- คาจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม 

จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 80 บาท  

- คาจางออกแบบและจัดทำสื่อการ

เรียนรู จำนวน 4 ชุดๆ ละ 10,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท 

69,000.00 59,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 

10
31

10
18

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ระยะสั้น  การถายทอด

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

อยุธยา ครั้งที่ 1 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย    

- คาวิทยากร 2 คนๆ ละ  6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท  = 7,200  

- คาอาหารวาง จำนวน 30 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท = 2,100  

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 

คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท = 

3,000  

คาวัสดุ    

- คาวัสดุฝกอบรม = 17,700  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

517



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
18

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ระยะสั้น  การถายทอด

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

อยุธยา ครั้งที่ 2 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย    

- คาวิทยากร 2 คนๆ ละ  6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท  = 7,200  

- คาอาหารวาง จำนวน 30 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท = 2,100  

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 

คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท = 

3,000  

คาวัสดุ    

- คาวัสดุฝกอบรม = 17,700 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวม 252,400.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สงเสริมเอกลักษณมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา“มหาวิทยาลัยแหง

เมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของ

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรม สืบสานความเปนไทย 

“ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 1-4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

คน 50.00 50.00 50.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของ

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น  

การถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาอยุธยา ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของ

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น  

การถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาอยุธยา ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยของ

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบนัอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑภูมิปญญา “ผาลายอยางอยุธยา”    รหัสโครงการ 6517000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักท่ีสำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาทองถ่ินยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย

และนวัตกรรม และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนอมนำหลักการทรงงานแนวคิดทฤษฎีใหม 

และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือศึกษาภูมิปญญาผาลายอยางอยุธยา สำหรับพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมของทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ตราสัญลักษณ บรรจุภัณฑ ชองทางการตลาด และยกระดับผลิตภัณฑผาลาย

อยางอยุธยา  

 3) เพ่ือถายทอดองคความรูจากการพัฒนาผาลายอยางอยุธยาสูทองถ่ิน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชนวัดยานอางทอง (จุฬาโลก) อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลชุมชน  2) ศึกษารวบรวมขอมูล 

 3) อบรมเชิงปฏิบัติการ     4) ถายทอดองคความรู 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 240,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผลิตภัณฑในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลิตภัณฑไดรับการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ผลิตภัณฑ 1 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาผลติภัณฑ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไดผลิตภัณฑใหมของชุมชน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผลิตภัณฑผาลายอยางท่ีไดรับการพัฒนา และไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

จำนวน 1 ผลิตภัณฑ 

     ผลลพัธ (Outcome)  

           ผลิตภัณฑใหมของชุมชนไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
14

01
42

 

1. การประชุมระดมความ

คิดเห็นและรวบรวมขอมูล

ชุมชนวัดยานอางทอง 

(จุฬาโลก) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  1,400 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ 

1 ม้ือๆ ละ 100 บาท  2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 

2,500 บาท 2,500 บาท 

- คาจางจัดทำปายประกอบกิจกรรม 

1,500 บาท 

คาวัสดุ  

- วัสดุ/อุปกรณ 1,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
14

02
42

 

2. ศึกษาผาลายอยาง

อยุธยาเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาจางเก็บรวบรวมขอมูล จำนวน 3 

คน ๆ ละ 6,000 บาท 18,000 

บาท 

- คาจางจัดทำเลมเอกสารขอมูล 

 6,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24000 บาท 

24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
14

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

ผาลายอยางอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 1 วันๆ 

ละ  6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 10 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  700 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ 

1 ม้ือๆ ละ 100 บาท  1,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 

2,500 บาท 2,500 บาท 

- คาจางออกแบบและจัดทำลาย

ตนแบบผาลายอยางอยุธยา 10,000 

บาท 

คาวัสดุ  

- คาวัสดุฝกอบรม   15,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32800 บาท 

32,800.00 32,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

02
14

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการพิมพผาลาย

อยางอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 1 วันๆ 

ละ  6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 10 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  700 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ 

1 ม้ือๆ ละ 100 บาท  1,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 

2,500 บาท 2,500 บาท 

- คาจางจัดทำแมพิมพผาลายอยาง

 10,000 บาท 

คาวัสดุ  

- คาวัสดุฝกอบรม   20,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37800 บาท 

37,800.00 0.00 37,800.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
14

05
42

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

ออกแบบตราสัญลักษณ 

และบรรจุภัณฑผาลาย

อยางอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 1 วันๆ 

ละ  6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 10 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  700 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ 

1 ม้ือๆ ละ 100 บาท  1,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 

2,500 บาท 2,500 บาท 

- คาจางออกแบบบรรจุภัณฑพรอม

ตราสัญลักษณ  

 10,000 บาท 

คาวัสดุ  

- คาวัสดุฝกอบรม   15,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32800 บาท 

32,800.00 0.00 32,800.00 0.00 0.00 

10
31

02
14

06
42

 

6. ผลิตผาลายอยาง บรรจุ

ภัณฑตนแบบ และสื่อ

ประชาสัมพันธ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาจางผลิตผาลายอยางตนแบบ

 45,000 บาท 

- คาจางผลิตบรรจุภัณฑตนแบบ

 15,000 บาท 

- คาจางจัดทำแผนพับเผยแพรความรู

ผาลายอยางอยุธยา  10,000 

บาท 

- คาจางจัดทำปายขอมูลเผยแพร

ความรูผาลายอยางอยุธยา 7,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77000 บาท 

77,000.00 0.00 77,000.00 0.00 0.00 

10
31

02
14

07
42

 

7. ประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑตนแบบ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาผูทรงคุณวุฒิประเมินผลิตภัณฑ

ตนแบบ 3,600 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 10 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  700 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ 

1 ม้ือๆ ละ 100 บาท  1,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 

2,500 บาท 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7800 บาท 

7,800.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
14

08
42

 

8. อบรมเพ่ือพัฒนา

ชองทางการคาและกลยุทธ

ทางการตลาด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน  6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท  3,600 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 10 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  700 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ 

ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท  1,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 

2,500 บาท 2,500 บาท 

- คาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

 500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8300 บาท 

8,300.00 0.00 0.00 8,300.00 0.00 

10
31

02
14

09
42

 

9. ถายทอดองคความรู 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

  

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 6 ชั่วโมง 

ๆ ละ 600 บาท 3,600 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 

2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  1,400 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ 

ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท  2,000 

บาท 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 

2,500 บาท 2,500 บาท 

- คาจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม 

  1,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10500 บาท 

10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 

รวม 240,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การประชุมระดมความคิดเห็นและ

รวบรวมขอมูลชุมชนวัดยานอางทอง 

(จุฬาโลก) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวม 

คน 20 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา 

งาน 1 0 0 0 

2. ศึกษาผาลายอยางอยุธยาเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค

ความรู 

รายการ 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลมี

คุณภาพตามหลักวิชาการ 

รายการ 1 0 0 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑผาลายอยางอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 10 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 1 0 0 0 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ

ผาลายอยางอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมอบรม 

คน 0 10 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0 1 0 0 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตรา

สัญลักษณ และบรรจุภัณฑผาลายอยาง

อยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมอบรม 

คน 0 10 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0 1 0 0 

6. ผลิตผาลายอยาง บรรจุภัณฑตนแบบ 

และสื่อประชาสัมพันธ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0 1 0 0 

7. ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑตนแบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0 0 1 0 

8. อบรมเพ่ือพัฒนาชองทางการคาและ

กลยุทธทางการตลาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0 0 1 0 

9. ถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0 0 1 0 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของสถานการณโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

มีการวางแผนรับมือความเสี่ยง โดยปรับลดจำนวนผูเขารวม

โครงการ/กิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหสามารถ

จัดกิจกรรมได โดยไมสงผลกระทบกับเปาหมายของแผน 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบนัอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานศาสตรพระราชาเพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข       รหสัโครงการ 6517000008 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[ X ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักท่ีสำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 

1 การพัฒนาทองถ่ินยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ

วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนอมนำหลกัการทรงงานแนวคิดทฤษฎี

ใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือนำศาสตรพระราชาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในดานการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ในทองถ่ิน 

 2) เพ่ือบูรณาการศาสตรพระราชาดานวัฒนธรรม ตอยอดทางทุนวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการดำเนิน

ชีวิตท่ีเปนสุข 

 3) เพ่ือเผยแพรผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการตอยอดตามศาสตรพระราชา เพ่ือสงเสริมการดำเนินชีวิต

ท่ีเปนสุข 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยธุยา  

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) ศึกษาขอมูลดานภูมิวัฒนธรรม   2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 260,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา ชุมชน 1 

   2. จำนวนคนเขารวมกิจกรรม คน 100 

เชิงคุณภาพ    

   1. ชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนาใหเปนชุมชนที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรม และสามารถตอยอดทาง

เศรษฐกิจได 

ชุมชน 1 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจศาสตรพระราชาในดานศิลปวัฒนธรรม 

 2) มีผลผลิตจากศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของชุมชุน ในรูปแบบของชุดการแสดง 

 3) มีผลผลิตทางวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีสามารถสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) ชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนาใหมีเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมและสามารถตอยอดทาง

เศรษฐกิจได 

 2) ชุมชนเปาหมายสามารถอนุรักษ สืบสาน รักษาศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนาไปสูสังคมท่ีมีวิถีการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข มีความภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมในทองถ่ินมาสงเสริมการทองเท่ียว 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
19

01
42

 

1. กิจกรรมศึกษาภูมิวัฒนธรรม

ชุมชนวัดยานอางทอง อำเภอผัก

ไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาจางเก็บรวบรวมขอมูล 

จำนวน 3 คนๆ ละ 5,000 บาท

  

- คาจางจัดทำเลมเอกสารขอมูล  

5,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
19

02
42

 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศาสตรพระราชาและการระดม

ความคิดเห็นในการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการ

ดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาวิทยากร 2 

คนๆ ละ 6 ชัว่โมง ๆ ละ 600 

บาท  7,200 

- คาอาหารวาง จำนวน 30 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 

 2,100 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 

คนๆ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท 

 3,000 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 

วันๆ ละ 2,500 บาท

 2,500 

- คาจัดทำเอกสารประกอบการ

อบรม 1,500 

- คาวัสดุ 5,400 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,700 บาท 

21,700.00 21,700.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
19

03
42

 

3. กิจกรรมบูรณาการศาสตร

พระราชาเพ่ือออกแบบสื่อสงเสริม

การดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาเบี้ยเลี้ยง 

10 คน x4 วัน x 120 บาท 

 4,800 

- คาเชารถตู 1 คัน 4 วันๆละ 

2,500 บาท  10,000 

 - คาจางเรียบเรียงดนตรี

ประกอบสื่อฯ 

 10,000 

  - คาฝกซอมการแสดง 20 คน

x 5 วัน x 250 บาท 25,000 

- คาจางจัดทำเครื่องแตงกาย

 30,000 

- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานชุดการแสดง 

จำนวน 3 คนๆละ 3,000 บาท 

9,000 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80700 บาท 

80,700.00 0.00 80,700.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
19

04
42

 

4. กิจกรรมผลิตตนแบบสื่อ

สงเสริมการดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คาจางออกแบบและผลิตสื่อ

สิ่งพิมพเพ่ือประชาสัมพันธ 

20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
19

05
42

 

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ถายทอดสื่อสงเสริมการดำเนิน

ชีวิตที่เปนสุขสูชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 

- คาวิทยากร 3 คนๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (3 วัน) 

 32,400 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท (3 

วัน) 4,200 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 

คนๆ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท (3 

วัน) 6,000 

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 3 

วันๆ ละ 2,500 บาท

 7,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50100 บาท 

50,100.00 0.00 0.00 50,100.00 0.00 

10
31

10
19

06
42

 

6. กิจกรรมลานวัฒนธรรม สืบ

สานศาสตรพระราชา เพ่ือสงเสริม

การดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางจัดทำระบบแสงเสียง 

 20,000 

 - คาจางตกแตงสถานที่

 30,000 

- คาจางแตงหนาทำผมและแตง

กายนักแสดง 10,000 

- คาเชารถตู 3 คัน จำนวน 1 

วันๆ ละ 2,500 บาท

 7,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 67500 บาท 

67,500.00 0.00 0.00 0.00 67,500.00 

รวม 260,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมศึกษาภูมิวัฒนธรรมชุมชนวัด

ยานอางทอง อำเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลมองค

ความรูภูมิวัฒนธรรมชุมชนวัดยาน

อางทอง อำเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

รายการ 1 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องคความรู

ภูมิวัฒนธรรมชุมชนวัดยาน

อางทอง อำเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

รายการ 1 0 0 0 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร

พระราชาและการระดมความคิดเห็นใน

การสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริม

การดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวม 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจ 

รอยละ 85 0 0 0 

3. กิจกรรมบูรณาการศาสตรพระราชา

เพ่ือออกแบบสื่อสงเสริมการดำเนินชีวิตที่

เปนสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อสงเสริม

การดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สื่อที่เปน

เอกลักษณของชุมชน 

งาน 0 1 0 0 

4. กิจกรรมผลิตตนแบบสื่อสงเสรมิการ

ดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือประชาสัมพันธ 

ชึ้น 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องคความรู

ดานศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 0 85 0 0 

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอด

สื่อสงเสริมการดำเนินชีวิตที่เปนสุขสู

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

กิจกรรม 

คน 0 0 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

การรับรูดานศิลปะ วัฒนธรรมของ

กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

6. กิจกรรมลานวฒันธรรม สืบสาน

ศาสตรพระราชา เพ่ือสงเสริมการดำเนิน

ชีวิตที่เปนสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน

เปาหมายไดรับการพัฒนาใหเปน

ชุมชนที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

และสามารถตอยอดทางเศรษฐกิจ

ได 

งาน 0 0 0 1 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม สนับสนุนดานการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต 

                     ใหกับคนในชุมชนฐานราก ป 3    รหัสโครงการ 6516000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวทิยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน กอใหเกิดรายได และแกปญหาการวางงานของ

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางชุมชนให

เขมแข็งและพ่ึงตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย มีการ

พ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามาจำหนายหรือและ

แลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการเชนเดียวกับ

การอุดหนุนรานคาในชุมชน ซ่ึงการดำเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางท่ัวถึง และเทาเทียม

กันอันจะสงผลใหการแกปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการ

เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุมอาชีพและเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ ความเขมแข็ง ใหสามารถ

พ่ึงตนเองได ทำใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนไม

มีอาชีพใหมีรายไดเสริมท่ีสามารถครองตนเองได สนับสนุนกลุมอาชีพและกลุมเกษตรกรท่ีมีอยูใหไดรับการ

พัฒนาตอยอดโดยไดนอมเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม มาเปนแนวในการสงเสริมและให

ความรูแกประชาชนและไดมีการสงเสริมและจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหลายพ้ืนท่ี 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำใหประชาชนเขาใจในเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทและสามารถนำกลับไปปรับใชในชีวิตประจำได สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนดานการบริหารจัดการโครงการ
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ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหกับคนในชุมชนฐานราก ป 3 ข้ึนเพ่ือสงเสริม สนับสนุนดานการบริหาร

จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ซ่ึงเปนโครงการท่ีดำเนินการ

ตอเนื่องตอจากปงบประมาณ พ.ศ.2563 สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯท่ี

ดำเนินงานโดยคณะท้ัง 4 คณะ และ 1 สำนักเพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ

นำไปสูการเพ่ิมศักยภาพใหกับประชาชน 

 

4. วัตถุประสงค 

 สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯท่ีดำเนินงานโดยคณะท้ัง 4 คณะ และ 1 

สำนักเพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสูการเพ่ิมศักยภาพใหกับประชาชน 

กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร และครัวเรือนเปาหมาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนา

แกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 4 คณะ 1 สำนัก  

 

6. วิธีการดำเนินงาน วิธีการ ประชุม ประชาคม สอบถาม การไดรับความรูและความเขาใจกิจกรรม, ความพึง

พอใจของผูรับบรกิาร, การนำความรูไปใชประโยชน 

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ครัวเรือน 200 

   2. จำนวนหนวยงานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หนวยงาน 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 10 

   2. รอยละผูที่เขารวมโครงการไดรับความรูและไดรับการพัฒนาทักษะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู

ฯ 

ไมต่ำกวารอยละ 85 

   3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

   4. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 85 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯท่ีดำเนินงานโดยคณะท้ัง 4  

คณะ และ 1 สำนักเพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
07

01
42

 

1. การขับเคลื่อนโครงการฯ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

(คาวิทยากร หรืออ่ืนๆ) = 

14400 

คาใชสอย (คาอาหาร 

20*2000/คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 35*20*2ม้ือ*1400/

คาจัดทำเอกสาร หรืออ่ืนๆ)  = 

10200 

คาวัสดุ = 5400  

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 21,800.00 8,200.00 0.00 0.00 

10
31

03
07

02
42

 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชใน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายไดใหกับคนใน

ชุมชนฐานราก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

(คาจางสรางเครื่องมือหรือ

อ่ืนๆ)  

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
07

03
42

 

3. การประชุมติดตามการ

ดำเนินงานโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

(คาอาหาร/ คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม/ คาจัดทำเอกสาร

หรืออ่ืนๆ)  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 35 

X 10 คน X 4 ครั้ง = 1400 

คาวัสดุ = 3600 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 3,950.00 350.00 350.00 350.00 

10
31

03
07

04
42

 

4. วิเคราะหขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

= 60,000 

(คาวิเคราะหขอมูล 2 จังหวัด

เปาหมายการพัฒนาครัวเรือน)  

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

10
31

03
07

05
42

 

5. การติดตามประเมินผลและ

การสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการฯ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวจัิยและพัฒนา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

- คารถตู 2,500X5 วัน = 

12,500  

- คาเบี้ยเลี้ยง 5 วันX 120(ครึ่ง

วัน)X 10 คน= 6,000 

- คาทำเลม = 61,500 

- อ่ืนๆที่เก่ียวของ 

คาวัสดุ = 20,000 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 

บาท 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวม 200,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การขับเคลื่อนโครงการฯ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ

ขับเคลื่อนโครงการฯ 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำขอมูล

ไปใชประโยชน 

รอยละ 0 85 0 0 

2. การสรางเครื่องมือทีใ่ชในโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ใหกับคนในชุมชนฐานราก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสราง

เครื่องมือ 

กิจกรรม 1 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ

เครื่องมือไปใชประโยชน 

รอยละ 85 0 0 0 

3. การประชุมติดตามการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประชุม

ติดตาม 

ครั้ง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ

ดำเนินงานโครงการนำไปใช

ประโยชน 

รอยละ 0 0 0 85 

4. วิเคราะหขอมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การวิเคราะห

ขอมูล 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ

ขอมูลปใชประโยชน 

รอยละ 0 0 0 85 

5. การติดตามประเมินผลและการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การติดตาม

ประเมินผลและการสรุปผลการ

ดำเนินงานโครงการฯ 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

ไปใชประโยชน 

รอยละ 0 0 0 85 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับเครื่องจักสาน     รหัสโครงการ 6516000013 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวจิัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พ้ืนท่ี ชุมชนชางสาน ต.ทาชาง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง ชุมชน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา ชุมชนบางนมโค ต.บางนมโค อ.เสนา และ พ้ืนท่ีชุมชนหันสัง ต.หันสัง อ.บางประหัน จ.

พระนครศรีอยุธยา เปนท่ีพ้ืนท่ีเปาหมาย ในการดำเนินงานดานการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จากการลงพ้ืนท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 ท่ีผานมาพบวา ชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี

เปาหมายและบางครั้งมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เขามาหารือถึงประเด็นปญหาของทางกลุมท่ี

จัดต้ังข้ึนเพ่ือผลิตผลิตภัณฑประเภทเครื่องจักสาน โดยผลิตภัณฑดังกลาวจะใชวัสดุจากธรรมชาติ ในการผลิต 

โดยทางกลุมมีความตั้งใจจะผลิตสินคาใหดี และมีมาตรฐานแตมีปญหาท่ีสมาชิกภายในกลุมยังไมมีความรูหลาย

ดานท่ีจะนำมาใชในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตเครื่องจักสานใหสามารถเขาสูชองทางการตลาด

และสามารถจำหน ายได  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป นสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุ ธยา มีหน า ท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให กับชุมชนโดยเนน พ้ืน ท่ีจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง  และสืบเนื่องจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน  กรอปกับความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีตองการใหมีหนวยงานเขามาชวยในการแกปญหาของกลุม

ชุมชน ท้ัง 2 ชุมชน ซ่ึงผลิตภัณฑเครื่องจักสารจากวัสดุธรรมชาติ ท่ีมีปญหาดานองคความรูตางๆ ท่ีจะเปน

แนวทางในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชน ซ่ึงผลิตภัณฑดังกลาวยังไม

สามารถจำหนายไดอยางยั่งยืนรวมท้ังผลิตภัณฑดังกลาวยังไมเปนรูจักของผูบริโภคซ่ึงทางชุมชนมีแนวทางท่ีจะ

ตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน  อยางไรก็ตามการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมวิสาหกิจทางชุมชนยังมี

ปญหาดานองคความรูตางๆ ท่ีจะใชประกอบการดำเนินการ จากประเด็นปญหาดังกลาว สถาบันวิจัยและ
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พัฒนาจึงเห็นวา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับเครื่องจักสาน จะเปนโครงการท่ีสามารถเขาไปแกไข

ปญหาของชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมายในปท่ี 3 ไดอยางตอเนื่อง 

 

4. วัตถุประสงค 

 ผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนไดรับการพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ/จดทะเบียน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 กลุมชางสาน ต.ทาชาง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง กลุมสานรักษชอมวง ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา ชุมชน ต.บางนมโค ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  ชุมชน ต.หันสัง   ต.หันสัง 

อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา                      

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

กิจกรรมท่ี 1 การอบรม ระดมความคิดเห็นเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ  

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน ใหตรงความ

ตองการของผูบริโภค  

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องจักสาน  

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑจักสาน  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชน 4 

   2. จำนวนผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนที่ไดรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ 4 

   3. จำนวนประชาชนในพ้ืนที่เขารวมกิจกรรม คน 80 

   4. จำนวนกิจกรรมที่แลวเสร็จของโครงการ กิจกรรม 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนไดรับการพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ/จดทะเบียน ผลิตภัณฑ 2 

   2. รอยละของผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจในกิจกรรม รอยละ 85 

   3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

   4. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 85 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

1) จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 4 ชุมชน พ้ืนท่ี  

ชุมชน ชางสาน ต.ทาชาง อ.วเิศษชัยชาญ จ.อางทอง 

 ชุมชน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

 ชุมชน ต.บางนมโค ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา      

ชุมชน ต.หันสัง ต.หันสัง อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา                      

    2) จำนวนผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพ 4 ผลิตภัณฑ 

    3) จำนวนประชาชนในพ้ืนท่ีเขารว 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กลุมวิสาหกิจทางชุมชน กลุมอาชีพ ประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได และ

อยูรวมกันในชุมชนอยางมีความสุข 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนไดรับการพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ/จดทะเบียน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
12

01
42

 

1. การอบรม ระดมความ

คิดเห็นเพ่ือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.อางทองและหรือจ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน  

- คาวิทยากร 2 คน X4 ชม 

X1200บาท X4 วัน (4 พ้ืนที่ๆละ 

1 วัน) 

• คาใชสอย  

- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม

โครงการและหรือทีมผูจัด

โครงการ)  

ม้ือละ 100X 20คนX4พ้ืนที่  = 

8,000 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(สำหรับผูเขารวมโครงการและ

หรอืทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 35 X 20 คนๆละX8ม้ือ = 

5,600 

- คารถตู 

• คาวัสดุที่ใชในการอบรม 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56000 บาท 

56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
12

02
42

 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

เครื่องจักสาน ใหตรงความ

ตองการของผูบริโภค 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.อางทองและหรือจ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน  

- คาวิทยากร 2 คน X4 ชม 

X1200บาท X16 วัน (4 พ้ืนที่ๆ

ละ 4 วัน)  

• คาใชสอย  

- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม

โครงการและหรือทีมผูจัด

โครงการ)  

ม้ือละ 100X 20คนๆละ1ม้ือX4 

พ้ืนที่X 4วัน = 32,000 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(สำหรับผูเขารวมโครงการและ

หรือทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 35 X 20 คนๆละX2ม้ือ 

X4 พ้ืนที่X 4วัน = 22,400 

- คารถตู 

• คาวัสดุที่ใชในการอบรม 

เชน 1. กานผักตบชวา 2. สียอม 

3. น้ำมันวานิช ( แลกเกอร) 4. 

เตาอบกำมะถัน  

5. ผาพ้ืนเมือง ผาฝาย หรือผาใย

กัญชง ใชสำหรับบุภายในกระเปา 

ตะกรา หรือผลิตภัณฑผักตบชวา 

6. ไมไผ หรือหวาย ใชสำหรับ

ประกอบและตกแตงผลิตภัณฑให

สวยงาม  

7. เข็มขนาดใหญและสายเอ็น

รอย/ ดายสำหรบัสอย ใชสอยผา

ที่บุตะกรา กระเปา หรือ

ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ สอยกระดุม ซิป 

หูกระเปา เปนตน 8. กรรไกร ใช

ตัดผา ดาย และเอ็นสอย หรือตัด

ตกแตงเสนผักตบชวาใหไดขนาด

และเหมาะแกการจักสาน 9. วัสดุ

ประกอบ เชน ซิป สายหนัง เปน

ตน 10. แปรงทาสี 11. แบบพิมพ 

โดยกำหนดรูปแบบที่แตกตางจาก

เดิม 

12.หรืออ่ืนที่ๆเก่ียวของ 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 310000 บาท 

310,000.00 0.00 310,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
12

03
42

 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

เครื่องจักสาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.อางทองและหรือจ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน  

คาวิทยากร 2 คน X4 ชม X1200

บาท X4 วัน (4 พ้ืนที่ๆละ 1 วัน) 

• คาใชสอย  

- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม

โครงการและหรือทีมผูจัด

โครงการ)  

ม้ือละ 100X 20คนๆละ1ม้ือX4

พ้ืนที่ = 8,000 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(สำหรับผูเขารวมโครงการและ

หรือทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 35 X20 คนๆละ2ม้ือX4 

พ้ืนที่= 5,600 

- คารถตู 

• คาวัสดุที่ใชในการอบรม 

เชน 1. กานผักตบชวา 2. สียอม 

3. น้ำมันวานิช ( แลกเกอร) 4. 

เตาอบกำมะถัน  

5. ผาพ้ืนเมือง ผาฝาย หรือผาใย

กัญชง ใชสำหรับบุภายในกระเปา 

ตะกรา หรือผลิตภัณฑผักตบชวา 

6. ไมไผ หรือหวาย ใชสำหรับ

ประกอบและตกแตงผลิตภัณฑให

สวยงาม  

7. เข็มขนาดใหญและสายเอ็น

รอย/ ดายสำหรับสอย ใชสอยผา

ที่บุตะกรา กระเปา หรือ

ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ สอยกระดุม ซิป 

หูกระเปา เปนตน 8. กรรไกร ใช

ตัดผา ดาย และเอ็นสอย หรือตัด

ตกแตงเสนผักตบชวาใหไดขนาด

และเหมาะแกการจักสาน 9. วัสดุ

ประกอบ เชน ซิป สายหนัง เปน

ตน 10. แปรงทาสี 11. แบบพิมพ 

โดยกำหนดรูปแบบที่แตกตางจาก

เดิม 

12.หรืออ่ืนที่ๆเก่ียวของ 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72000 บาท 

72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
12

04
42

 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการขาย การทำ

การตลาดกับผลิตภัณฑจัก

สาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   จ.อางทองและหรือจ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน  

- คาวิทยากร 2 คน X4 ชม 

X1200บาท X4 วัน (4 พ้ืนที่ๆละ 

1 วัน) 

• คาใชสอย  

- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม

โครงการและหรือทีมผูจัด

โครงการ)  

ม้ือละ 100X 20คนX4พ้ืนที่  = 

8,000 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(สำหรับผูเขารวมโครงการและ

หรือทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 35 X 20 คนๆละX8ม้ือ = 

5,600 

- คารถตู 

• คาวัสดุที่ใชในการอบรม 

ที่เก่ียวของกับการขายและการทำ

การตลาดกับผลิตภัณฑจักสาน 4 

พ้ืนที่ 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62000 บาท 

62,000.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 

รวม 500,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การอบรม ระดมความคิดเห็นเพ่ือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม 

ระดมความคิดเห็นเพ่ือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ

ความคิดเห็นเพ่ือการออกแบบ

ผลิตภัณฑมาใชประโยชน 

รอยละ 85 0 0 0 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน ใหตรง

ความตองการของผูบริโภค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ใหตรงความตองการของผูบริโภค 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ

ความรูจากการอบรมการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ใหตรงความตองการของผูบริโภค

ไปใชประโยชน 

รอยละ 0 85 0 0 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

กิจกรรม 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : สามารถนำ

ความรูจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไปใช

ประโยชน 

รอยละ 0 0 85 0 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย 

การทำการตลาดกับผลิตภัณฑจักสาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำ

การตลาดกับผลิตภัณฑจักสาน 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ

ความรูจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำ

การตลาดกับผลิตภัณฑจักสานไป

ใชประโยชนได 

รอยละ 0 0 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตหุรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมสุขภาวะผูสูงวัยในยุค 5G    รหัสโครงการ 6516000014 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

548



  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ จากปญหาดานสุขภาพของ

ประชาชนท่ีจะเกิดจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีตองเผชิญคือความเจ็บปวยและความบกพรองในการทำงาน

ของรางกายในทุก ๆ ดาน รวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับสภาพจิตใจ จิตใจ อารมณ และสังคม ซ่ึงจะกอใหเกิด

ปญหาตางๆหรือวิกฤติในการดูแลผูสูงอายุในระดับประเทศ ดังนั้นเพ่ือปองกันและรับมือแกไขปญหาดังกลาว 

จึงจำเปนตองมีการวางแผนในการปองกันการเจ็บปวย การสรางเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุและการเตรียม

ความพรอมของผูสูงวัย เพ่ือเขาสูวัยสูงอายุอยางมีศักยภาพและมีสุขภาวะท่ีดี ถายทอดองคความรูในการดูแล

และการรองรับสังคมผูสูงอายุบุคคลใหกับผูสูงอายุ สมาชิกในครอบครัว และชุมชน ท่ีมีความเหมาะสมกับ

สถานการณและทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล ซ่ึงหากไมมีการเตรียมการรองรับหรือการ

วางแผนท่ีดี จะนำมาสูการเกิดปญหาหรือวิกฤติในการดูแลผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา จึง

เล็งเห็นความสำคัญดังท่ีกลาวมาขางตน จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาวะผูสูงวัยในยุค 5G ข้ึน เพ่ือสงเสริม

สุขภาวะท่ีดีใหกับผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหประชากรผูสูงอายุมีสุขภาพดี ท้ังทางรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม ลดปญหาดานสุขภาพของประชาชนได  
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูสูงอายุมีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม

การออกกำลังกาย กิจกรรมพัฒนาจิตใจเขาวัดฟงธรรม กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 

2) เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหประชากรผูสูงอายุมีสขุภาพดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

3) เพ่ือสงเสริมผูสูงอายุไดมีโอกาสแสดงศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัวและชุมชน ในจ.อางทอง และหรือผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัวและชุมชน 

ใน จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน การอบรม/ การประชุม /การสัมมนา/ สัมภาษณ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูสูงอายุ และบุคคลในครอบครัว ทีเ่ขารวมโครงการ คน 40 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัว ทีเ่ขารวมโครงการไดรับความรูและไดรับการพัฒนาทักษะในการ

ดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

รอยละ 85 

   2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

   3. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) จำนวนผูสูงอายุ และบุคคลในครอบครัว ท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 40 คน 

2) ผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัว ท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูและไดรับการพัฒนาทักษะในการดูแล

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จำนวน 40 คน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นำไปสูการลดโรคหรือลดปญหาสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพและพ่ึงพาตนเองได 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัว และชุมชนสามารถนำความรูดานการพัฒนาทักษะการดูแลผูสูงอายุไปใช

ประโยชนในการดำเนินชีวิตได  
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
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1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ และบุคคลในครอบครัว 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.อางทองและหรือจ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน คา

วิทยากร 2 คน X4 ชม X1200บาท  

• คาใชสอย  

- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม

โครงการและหรือทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 100X 25 คน = 2,500 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(สำหรับผูเขารวมโครงการและหรือ

ทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 35 X 25คนๆละX2ม้ือ = 

1,750 

- คารถตู 

• คาวัสดุที่ใชในการอบรม 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000  บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ดูแลสุขภาพจิตใจผูสูงอายุและ

บุคคลในครอบครัว “ธรรมะ

บำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.อางทองและหรือจ.พระนคร

ศรีอยุธย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน คา

วิทยากร 2 คน X4 ชม X1200บาท  

• คาใชสอย  

- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม

โครงการและหรือทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 100X 25 คน = 2,500 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(สำหรับผูเขารวมโครงการและหรือ

ทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 35 X 25คนๆละX2ม้ือ = 

1,750 

- คารถตู 

• คาวัสดุที่ใชในการอบรม 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 15000 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

        

รวม 30,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ทักษะในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และ

บุคคลในครอบครัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา

ทักษะในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

และบุคคลในครอบครัว 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ

ความรูไปมชประโยชน 

รอยละ 85 0 0 0 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

สุขภาพจิตใจผูสูงอายุและบุคคลใน

ครอบครัว “ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุง

ใจ” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดูแล

สุขภาพจิตใจผูสูงอายุและบุคคล

ในครอบครัว “ธรรมะบำรุงจิต 

ศิลปะบำรุงใจ” 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ

ความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 85 0 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกร   รหัสโครงการ 6516000015 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ :พัฒนาทองถ่ิน (5 ชุมชน) 

 

553



ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการดำเนินงานดานการพัฒนา

ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยพ้ืนท่ีท้ังสองแหงขางตนทางมหาวิทยาลัยไดลงพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหการบริการทางวิชาการมาอยางตอเนื่อง โดยชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีของท้ังสองจังหวัดนั้น ประชากรสวน

ใหญเปนเกษตรกร ซ่ึงประกอบอาชีพทางการเกษตรหลากหลายอาชีพ ท้ังดานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

ดังนั้นเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง การ

สงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดานตางๆ จึงนับวาเปนชองทางหนึ่งท่ีจะทำใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

อยางไรก็ตามจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการวิชาการพบวาเกษตรกรท่ีรวมกลุมกันเปนกลุมอาชีพตางๆ ยังคง

ประสบปญหาหลายดาน  เชน ปญหาดานการบริหารจัดการกลุม ปญหาดานการควบคุมกระบวนการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของโภค ปญหาดานการจัดการสภาพแวดลอมของโรงเรือนใหถูก

สุขลักษณะของกระบวนการผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีดี รวมท้ังปญหาดานชองทางการตลาด เปนตน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาท่ีบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสืบเนื่องจากยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน กรอปกับความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีตองการใหมีหนวยงาน

เขามาชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตองใชองคความรูดานตางๆ ในการแกไขปญหาท่ีประชาชนประสบอยู 

เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถแขงขันได

ทางการตลาดและมีผลการดำเนินงานของกลุมชมชนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึง

เล็งเห็นวา โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกร จะเปนโครงการท่ีสามารถเขาไปแกไขปญหาของชุมชนได 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและหรือยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร  

2) เพ่ือใหความรูท่ีเปนประโยชนแกชุมชนในการนำไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดคุณภาพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชน/เกษตรการในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/จังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน การอบรม /ประชุม /สัมมนา/ การสัมภาษณ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชนที่ไดรับการสงเสริมหรือการพัฒนายกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของประชาชน/เกษตรการในพ้ืนที่ ไดนำองคความรูที่เปนประโยชนแกชุมชนในการนำไปพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตรใหไดคุณภาพ 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ประชาชน/เกษตรการในพ้ืนท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อางทอง ไดรับการพัฒนาหรือสงเสริมอาชีพ 

และไดรับองคความรูท่ีเปนประโยชน สามารถนำไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดคุณภาพได 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ชุมชนเปาหมายสามารถพ่ึงพาตนเองได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชน/เกษตรการในพ้ืนท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตและ

มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถแขงขันไดทางการตลาดและมีผลการดำเนินงานของกลุมในชุมชน

ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

02
13

01
42

 

1. การสงเสริมอาชีพ

เกษตรกร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.อางทองและหรือจ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาตอบแทน คา

วิทยากร 2 คน X4 ชม X1200บาท  

• คาใชสอย  

- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม

โครงการและหรือทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 100X 20 คน = 2,000 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(สำหรับผูเขารวมโครงการและหรือ

ทีมผูจัดโครงการ)  

ม้ือละ 35 X 20คนๆละX2ม้ือ = 

1,400 

- คารถตู  

• คาวัสดุที่ใชในการอบรม 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวม 30,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. การสงเสริมอาชีพเกษตรกร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสงเสริม

อาชีพเกษตรกร 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ

ความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 0 0 85 0 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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