เล่มที่ 1 งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

65

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา (งบประมาณแผ่นดิน) จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี
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 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริห ารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2564

ก

สารบัญ
หน้าที่
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) จาแนกตามหน่วยงาน

1

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) จาแนกตามงยุทธศาสตร์

2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) จาแนกตามแผนงาน
ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน

11

คณะครุศาสตร์
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6501000004 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์

17

6501000009 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร์

25

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6501000001 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

30

6501000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก(คณะครุศาสตร์)

36

6501000005 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์

41

6501000006 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ งโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

49

6501000007 โครงการยกระดับการเรียนรู้ดา้ นการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

54

6501000008 โครงการสนับสนุนสือ่ วีดที ัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก

60

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6505000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

64

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
6502000001 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

ข

70

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
โรงเรียนประถมสาธิต
6503000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมสาธิต

77

โรงเรียนสาธิตมัธยม
6504000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม

85

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6506000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

94

6506000006 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6506000001 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

111

6506000002 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสูก่ ารสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

116

6506000003 โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
(COVID 19)

121

6506000004 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

125

6506000016 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีจากประวัตศิ าสตร์เพื่อรากฐานสังคมไทย

137

คณะวิทยาการจัดการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6507000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

141

6507000010 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

156

ค

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6507000001 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
161
6507000002 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก

173

6507000003 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

191

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6508000011 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

242

6508000012 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าและหลังคาโปร่งแสง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

249

6508000013 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

253

6508000016 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

257

6508000020 โครงการวิทยาศาสตร์วิชาการ

262

6508000021 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

267

6508000023 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

272

6508000026 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

279

6508000030 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

289

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6508000001 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

294

6508000002 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยัง่ ยืน

303

ง

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
6508000003 โครงการพัฒนาผูน้ าด้านสิง่ แวดล้อมและวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

312

6508000004 โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

319

6508000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

325

6508000006 นวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

331

6508000007 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และวิทยาการคานวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

337

6508000008 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สาหรับการเกษตรแบบยัง่ ยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture เป็นพื้นฐาน

342

6508000009 การส่งเสริมความสามารถเด็กวัยรุ่น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
จากกิจกรรม “New Cuisine”

347

6508000010 นวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก

352

6508000014 การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพื่อการกระจายรายได้อย่างยัง่ ยืน

359

6508000017 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยววิถีอโยธยาภายใต้แนวคิด
Souvenir of Ayodhya

367

6508000019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน กลุม่ วิสาหกิจชุมชนตาบลกบเจาเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

372

6508000024 พลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

382

6508000033 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

388

6508000034 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรยัง่ ยืน

397

6508000035 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

403

6508000036 โรงเรียนรักวิทย์

408

จ

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
6508000038 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งผักสวนครัวรั้วกินได้ “กระชายอบแห้ง
@ Science ARU”

415

6508000039 โครงการส่งเสริมนวัตกิ รรมเคมีย่อส่วนในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

420

สานักงานอธิการบดี
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6510000001 โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

425

กองกลาง
รายการบุคลากรภาครัฐ
6511000026 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

430

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6511000023 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

438

6511000025 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

445

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6511000029 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

450

กองนโยบายและแผน
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6512000001 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

458

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6512000005 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฉ

463

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่

กองบริการการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6513000007 สนับสนุนทรัพยาการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ

468

กองพัฒนานักศึกษา
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6514000014 โครงการส่งเสิรมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Socail Engineer) เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

472

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6515000005 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)

478

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6515000001 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด

482

6515000002 โครงการพัฒนาสานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

488

6515000003 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

493

6515000004 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

500

สถาบันอยุธยาศึกษา
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6517000002 โครงการพัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา

506

6517000005 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

514

6517000006 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา”

520

6517000008 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

528

ช

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6516000009 โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3

534

6516000013 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน

540

6516000014 โครงการส่งเสริมสุขภาวะผูส้ ูงวัยในยุค 5G

548

6516000015 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

553

ซ

1

-

3) คณะวิทยาการจัดการ

4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

7) สถาบันอยุธยาศึกษา

8) สถาบันวิจัยและพัฒนา

72,059,700
-

6) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

72,059,700

-

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5) สานักงานอธิการบดี

-

-

-

-

9,419,600
-

9,419,600

-

-

-

-

-

9,419,600

72,059,700
-

งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

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

1) คณะครุศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หน่วยงาน

-

-

1,154,000

62,354,100
350,000
562,200
-

63,266,300

7,338,200

-

-

1,461,400
-

1,461,400

73,219,900

งบลงทุน

ประเภทงบรายจ่าย

760,000

1,000,000

7,194,900

197,287,900
3,000,000
1,090,000

201,377,900

12,500,300

3,781,400

4,669,700

6,943,600
619,800
1,775,500
5,542,700

14,881,600

246,165,800

งบเงินอุดหนุน

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
จาแนกตามหน่วยงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น

760,000

1,000,000

8,348,900

341,121,300
3,350,000
1,196,940
1,090,000

346,123,500

19,838,500

3,781,400

4,669,700

8,405,000
619,800
1,775,500
5,542,700

16,343,000

400,865,000

รวมงบประมาณ

0.19

0.25

2.08

85.10
0.84
0.30
0.27

86.34

4.95

0.94

1.16

2.10
0.15
0.44
1.38

4.08

100

ร้อยละ

หน่วย : บาท

2

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันอยุธยาศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน 400,865,000 บาท

หน่วยงาน
31,890,600
4,579,600
3,874,800
3,405,100
9,000,300
2,075,900
7,194,900
760,000
1,000,000

ยุทธศาสตร์ 1
4,010,040
2,010,040
2,000,000
-

ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

22,762,760
9,753,360
794,900
376,300
8,838,200
3,000,000
-

ยุทธศาสตร์ 3

342,201,600
341,047,600
1,154,000
-

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท

3

979,600
500,000
500,000
-

6501000007 โครงการยกระดับการเรียนรู้ดา้ นการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6501000008 โครงการสนับสนุนสื่อวีดที ัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
6501000009 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
6502000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

1,100,000
300,000

31,890,600
4,579,600
-

ยุทธศาสตร์ 1

6501000006 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

6501000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
(คณะครุศาสตร์)
6501000004 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
6501000005 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์
6501000001 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน 400,865,000 บาท

โครงการ หน่วยงาน

-

-

-

210,040
-

4,010,040
2,010,040
1,800,000

ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

1,815,360
619,800

-

-

-

22,762,760
9,753,360
-

ยุทธศาสตร์ 3

-

-

-

-

342,201,600
-

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท

4

1,150,000
150,000
465,800
159,000

6506000003 โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
(COVID 19)

6506000004 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6506000005 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6506000006 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
6506000016 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีจากประวัตศิ าสตร์เพื่อรากฐานสังคมไทย

1,950,000

1,200,000
3,874,800

ยุทธศาสตร์ 1

6506000002 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6506000001 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

6503000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมสาธิต
6504000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม
6505000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

โครงการ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

-

136,190
-

658,710

-

-

-

1,775,500
5,542,700
794,900

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

-

-

-

-

-

-

หน่วย : บาท

5

6508000002 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน
6508000003 โครงการพัฒนาผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6508000001 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านเกาะเรียน
เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

6507000010 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ

6507000003 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง
6507000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
6507000001 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6507000002 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก

โครงการ หน่วยงาน

-

-

500,000
500,000
400,000

2,000,000

9,000,300

-

-

385,100
1,100,000
1,920,000
-

-

ยุทธศาสตร์ 2

3,405,100

ยุทธศาสตร์ 1

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

-

-

65,650
8,838,200

310,650

-

376,300

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

-

-

-

-

-

-

หน่วย : บาท

6

-

20,000
125,000
-

6508000009 โครงการส่งเสริมความสามารถเด็กวัยรุ่น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี
รู้หน้าที่พลเมืองไทย”จากกิจกรรม “New Cuisine”
6508000010 โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
6508000011 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6508000012 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าและหลังคาโปร่งแสง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
6508000013 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200,000

-

200,000

1,150,000
1,000,000

ยุทธศาสตร์ 1

6508000008 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สาหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด
Biological based-Agriculture เป็นพื้นฐาน

6508000007 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคานวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6508000006 โครงการนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental innovation)
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6508000004 โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6508000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการ หน่วยงาน

-

-

-

-

-

2,000,000

ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

-

-

-

-

454,000
399,206

6,884,200

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

-

-

-

-

-

-

หน่วย : บาท
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940,000
200,000
480,300
200,000
480,000

6508000017 โครงพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยววิถีอโยธยา
ภายใต้แนวคิด Souvenir of Ayodhya

6508000019 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลกบเจาเพื่อ
ยกระดับ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
6508000020 โครงการวิทยาศาสตร์วิชาการ
6508000021 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6508000023 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
6508000024 โครงการพลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6508000026 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6508000030 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

6508000033 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ 1

6508000014 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพื่อการกระจายรายได้อย่างยั่งยืน
6508000016 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

358,265
215,000
46,200
156,237
40,727

-

284,365

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

-

-

-

-

หน่วย : บาท
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6512000005 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6513000007 โครงการสนับสนุนทรัพยาการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ

สานักงานอธิการบดี
6510000001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6511000023 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
6511000025 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
6511000026 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (งบประมาณแผ่นดิน)
6511000029 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6512000001 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

6508000038 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งผักสวนครัวรั้วกินได้ "กระชายอบแห้ง
@ Science ARU"
6508000039 โครงการส่งเสริมนวัตกิ รรมเคมีย่อส่วนในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

6508000034 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ศนู ย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน
6508000035 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6508000036 โรงเรียนรักวิทย์

โครงการ หน่วยงาน

-

100,000
200,000
2,075,900
235,900
750,000
-

605,000
1,000,000
700,000

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

-

-

-

-

3,000,000
-

3,000,000
-

ยุทธศาสตร์ 3

-

562,200

341,047,600
12,844,900
56,329,100
270,961,400
350,000

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
6516000009 โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3
6516000013 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน
6516000014 โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยในยุค 5G
6516000015 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6515000001 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด
6515000002 โครงการพัฒนาสานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6515000003 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6515000004 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
6515000005 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6514000014 โครงการส่งเสิรมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Socail Engineer)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ หน่วยงาน

-

200,000
500,000
30,000
30,000

ยุทธศาสตร์ 2

1,090,000
7,194,900
2,344,900
2,300,000
2,050,000
500,000
760,000

ยุทธศาสตร์ 1

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 3

-

-

-

1,154,000
1,154,000
-

ยุทธศาสตร์ 4

หน่วย : บาท
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สถาบันอยุธยาศึกษา
6517000002 โครงการพัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา
6517000005 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
6517000006 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา”
6517000008 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

โครงการ หน่วยงาน
1,000,000
247,600
252,400
240,000
260,000

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามยุทธศาสตร์

-

ยุทธศาสตร์ 3
-

ยุทธศาสตร์ 4
-

หน่วย : บาท
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72,059,700
72,059,700

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายการบุคลากรภาครัฐ

-

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชี วิต

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

358,265
215,000

6508000020 วิทยาศาสตร์วิชาการ

6508000021 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,500,000

284,365

454,000

6,884,200

7,338,200

1,500,000

1,500,000

10,055,100

10,055,100

10,055,100

10,055,100

189,482,100

189,482,100

189,482,100

189,482,100

189,482,100

189,482,100

246,165,800

61.41

งบเงินอุดหนุน

6508000016 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

-

7,338,200

7,338,200

73,219,900

73,219,900

73,219,900

73,219,900

-

-

-

-

-

-

73,219,900

18.27

งบลงทุน

399,206

-

-

-

-

-

-

-

9,419,600

9,419,600

9,419,600

9,419,600

9,419,600

9,419,600

9,419,600

2.35

งบดาเนินงาน

ประเภทงบรายจ่ าย

6508000013 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6508000012 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าและหลังคาโปร่งแสง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

6508000011 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรม : <4528> จั ดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

6511000026 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (งบประมาณแผ่นดิน)

72,059,700

แผนงานพื้นฐาน

กองกลาง

72,059,700

72,059,700

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม : <80163> สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

72,059,700

72,059,700

17.98

งบบุคลากร

รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ร้อยละของประเภทงบรายจ่ าย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่ าย/รายการ

จาแนกตาม แผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

215,000

358,265

284,365

399,206

454,000

6,884,200

8,838,200

8,838,200

8,838,200

83,275,000

83,275,000

83,275,000

83,275,000

270,961,400

270,961,400

270,961,400

270,961,400

270,961,400

270,961,400

270,961,400

400,865,000

100.00

รวมงบประมาณ
พ.ร.บ.65

หน่วย : บาท
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6512000001 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

-

-

350,000

350,000

56,329,100

62,354,100

6511000025 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

-

6,025,000

-

6511000023 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

-

6,819,900

6,819,900

65,650

376,300

6507000010 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

-

310,650

-

6507000004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจั ดการ

-

794,900
136,190

-

210,040

353,960

564,000

8,555,100

8,555,100

8,555,100

6506000006 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

1,461,400

1,461,400

65,881,700

65,881,700

65,881,700

658,710

-

-

-

-

-

-

-

-

6506000005 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6501000004 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์

6501000009 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

กิจกรรม : <4524> จั ดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

40,727

6508000030 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน

156,237

งบลงทุน

6508000026 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

งบดาเนินงาน
46,200

งบบุคลากร

ประเภทงบรายจ่ าย

6508000023 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่ าย/รายการ

จาแนกตาม แผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน )

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

350,000

350,000

56,329,100

12,844,900

69,174,000

65,650

310,650

376,300

136,190

658,710

794,900

210,040

1,815,360

2,025,400

74,436,800

74,436,800

74,436,800

40,727

156,237

46,200

รวมงบประมาณ
พ.ร.บ.65

หน่วย : บาท
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-

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น

500,000
500,000

6501000007 ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6501000008 สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

150,000

1,150,000

6506000002 ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

6506000003 เตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID 19)

1,950,000

3,874,800

6506000001 ส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,200,000

979,600

6501000006 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

6505000001 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

300,000

6501000005 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์

1,100,000

6,379,600

235,900

38,690,600

38,690,600

46,628,600

46,628,600

46,628,600

46,628,600

-

-

งบเงินอุดหนุน

6501000003 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก(คณะครุศาสตร์)

-

-

-

-

-

-

1,154,000

1,154,000

562,200

562,200

งบลงทุน

1,800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

งบดาเนินงาน

ประเภทงบรายจ่ าย

6501000001 ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์

6510000001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สานักงานอธิการบดี

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรม <7> โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

งบบุคลากร

แผนงานยุทธศาสตร์

6515000005 โครงการบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)

สานักวิทยบริการและเทคโนโยสารสนเทศ

6513000007 สนับสนุนทรัพยาการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ

กองบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่ าย/รายการ

จาแนกตาม แผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ ายอื่น

150,000

1,150,000

1,950,000

3,874,800

1,200,000

500,000

500,000

979,600

300,000

1,100,000

1,800,000

6,379,600

235,900

38,690,600

38,690,600

46,628,600

46,628,600

46,628,600

46,628,600

1,154,000

1,154,000

562,200

562,200

รวมงบประมาณ
พ.ร.บ.65

หน่วย : บาท
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งบเงินอุดหนุน

2,000,000
200,000
20,000
125,000
940,000
200,000
480,300

6508000008 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สาหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture
เป็นพื้นฐาน

6508000009 การส่งเสริมความสามารถเด็กวัยรุ่น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” จากกิจกรรม
“New Cuisine”

6508000010 นวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

6508000014 การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการกระจายรายได้
อย่างยั่งยืน

6508000017 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยววิถีอโยธยาภายใต้แนวคิด Souvenir of Ayodhya

6508000019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลกบเจาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

200,000

6508000007 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคานวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6508000006 นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1,000,000

6508000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

400,000

6508000003 โครงการพัฒนาผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

1,150,000

500,000

6508000002 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

6508000004 โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

500,000

6508000001 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

11,000,300

1,920,000

6507000003 พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,100,000

385,100

3,405,100

6507000002 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก

6507000001 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจั ดการ

159,000

งบลงทุน

6506000016 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีจากประวัติศาสตร์เพื่อรากฐานสังคมไทย

งบดาเนินงาน
465,800

งบบุคลากร

ประเภทงบรายจ่ าย

6506000004 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่ าย/รายการ

จาแนกตาม แผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน )

งบรายจ่ ายอื่น

480,300

200,000

940,000

125,000

20,000

200,000

2,000,000

200,000

1,000,000

1,150,000

400,000

500,000

500,000

11,000,300

1,920,000

1,100,000

385,100

3,405,100

159,000

465,800

รวมงบประมาณ
พ.ร.บ.65

หน่วย : บาท
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200,000

6508000039 โครงการส่งเสริมนวัติกรรมเคมีย่อส่วนในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

1,000,000

1,000,000

สถาบันอยุธยาศึกษา

30,000

30,000
30,000

6516000014 โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยในยุค 5G

6516000015 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

30,000

500,000

500,000

6516000013 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน

200,000

200,000

760,000

760,000

6516000009 โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก ปี 3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2,050,000

2,300,000

2,344,900

7,194,900

1,090,000

1,090,000

3,000,000

3,000,000

750,000

750,000

200,000

100,000

700,000

1,000,000

605,000

480,000

200,000

500,000

2,050,000

6515000003 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

งบรายจ่ ายอื่น

รวมงบประมาณ
พ.ร.บ.65

หน่วย : บาท

500,000

2,300,000

6515000002 พัฒนาสานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6515000004 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

2,344,900

7,194,900

1,090,000

1,090,000

3,000,000

3,000,000

750,000

6515000001 พัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6514000014 ส่งเสิรมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Socail Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6512000005 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา

กองนโยบายและแผน (ศูนย์ภาษาฯ)

6511000029 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

750,000

100,000

6508000038 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งผักสวนครัวรั้วกินได้ “กระชายอบแห้ง @ Science ARU”

กองกลาง

700,000

1,000,000

6508000036 โรงเรียนรักวิทย์

6508000035 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

605,000

6508000034 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน

งบเงินอุดหนุน

480,000

งบลงทุน

6508000033 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบดาเนินงาน
200,000

งบบุคลากร

ประเภทงบรายจ่ าย

6508000024 พลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่ าย/รายการ

จาแนกตาม แผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน )
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6504000001 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม

โรงเรียนสาธิตมัธยม

6503000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมสาธิต

โรงเรียนประถมสาธิต

6502000001 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

กิจกรรม <27262> การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการจั ดการศึกษาขั้ นพื้นฐาน

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,542,700

5,542,700

1,775,500

1,775,500

619,800

619,800

7,938,000

7,938,000

-

-

-

-

-

252,400

6517000005 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5,542,700

5,542,700

1,775,500

1,775,500

619,800

619,800

7,938,000

7,938,000

-

252,400

247,600

240,000

247,600

งบรายจ่ ายอื่น

260,000

งบเงินอุดหนุน

260,000

งบลงทุน

6517000008 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
6517000002 โครงการพัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา

งบดาเนินงาน

รวมงบประมาณ
พ.ร.บ.65

240,000

งบบุคลากร

ประเภทงบรายจ่ าย

หน่วย : บาท

6517000006 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา”

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่ าย/รายการ

จาแนกตาม แผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดิน )

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร
รหัสโครงการ 6501000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ สมรรถนะเปนเลิศ
และสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
1. มีทัศนคติทดี่ ีและถูกตอง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เขมแข็ง 3.มีงานทำมีอาชีพ 4.เปนพลเมืองดี มี
ระเบียบวินัย และถายถอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย เพื่อเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน),
OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนดใหมี
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ นอกจากนั้ น
สำนั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) รว มกับ สำนั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) ไดจัด ทำองคป ระกอบและตั วบงชี้ที่เกี่ย วของกับ การประกั นคุณ ภาพ ซึ่งการดำเนิ น งาน
ประกันคุณภาพมีความจำเปนที่หนวยงานตองมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่จะทำใหการประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ ทำใหองคกร หนวยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเปนปจจัยที่สำคัญที่สุด
ในการสรางความสามารถ ในการแขงขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเปนปจจัยที่จะชวยใหคณาจารย
สามารถสรางผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสรางและจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และนำไปสูการสรางบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีคุณคาตอสังคม
ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงไดจัดโครงการเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา การ
จัดการความรู (KM) เพื่อพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ โครงการการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาความรูแ ละทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
ของนั กศึกษาและกระตุน สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกัน คุณ ภาพ PDCAไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพ โครงการประเมินไขวระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมสูการประกันคุณภาพ โครงการ
ถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะครุศาสตร โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดั

18

4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา และกระตุนสงเสริม
ใหนักศึกษามีสว นรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
3) เพื่อการจัดการความรู KM ในการพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ
4) เพื่อการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
5) เพื่อถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรของคณะครุศาสตร
6) เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตร
7) เพื่อการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
8) เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
5. กลุมเปาหมาย
1) ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร
2) นักศึกษาของคณะครุศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน
1) โครงการเสริมสรางเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
2) โครงการการพัฒนาความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนกั ศึกษาครู
3) โครงการการจัดการความรู (KM) เพื่อพัฒนาและถายทอดความรูสูการปฏิบัติ
4) โครงการประเมินไขวระดับหลักสูตร
5)โครงการถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรคณะครุศาสตร
6) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
7) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
8) โครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 210,040.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนเครือขาย
2. จำนวนผูเขารวม
3. องคความรูดานการจัดการความรู KM
4. จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมินไขว
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เครือขาย
คน
องค
หลักสูตร

1
250
1
10

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

5. จำนวนผูเ ขารวมการอบรม
6. จำนวนองคประกอบที่ผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
7. จำนวนแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
8. จำนวนองคประกอบที่ผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
เชิงคุณภาพ
1. มีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. มีความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา และสามารถนำไปใชประโยชนได
จริง
3. มีผลงานจากการจัดการความรู KM เพื่อเผยแพรของคณะครุศาสตร และสามารถนำไปใชประโยชนตอ
ยอดไดอยางเปนรูปธรรมองคกร
4. หลักสูตรมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพและ มีความรูไปใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
5. ผูเขารวมอบรม มีความรูไปใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพิ่มขึน้
6. หลักสูตรมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระดับดี
7. มีผลงานแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
8. คณะมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในระดับดี
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

คน
องคประกอบ
รอยละ
องคประกอบ

50
6
100
6

รอยละ
รอยละ

85
100

รอยละ

85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
องคประกอบ

85
85
85
100
3

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) ผูเขารวมไดรับความรูและมีเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา
3) เพื่อพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ
4) เพื่อถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร
5) เพื่อการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
6) เพื่อการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
ผลกระทบ (Impact)
ผลลัพธ (Outcome)
1) ผูเขารวมไดรับความรูและมีเครือขายงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา
3) เพื่อพัฒนาและถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ
4) เพื่อถายทอดความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร
5) เพื่อการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
6) เพื่อการตรวจสอบ และเตรียมความพรอมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102101010242

102101010142

1. การเสริมสรางเครือขาย
งานดานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

2. การพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษาครู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

102101010342

สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร
3. การจัดการความรู (KM)
เพื่อพัฒนาและถายทอด
ความรูสูการปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 2
คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
จำนวนเงิน 3,600 บาท
2.คาอาหารวาง 250 คนๆละ 6
บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวนเงิน
1,500 บาท
3.คาวัสดุจัดกิจกรรม จำนวนเงิน
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 8
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
จำนวนเงิน 28,800 บาท
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30
คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ
จำนวนเงิน 2,100 บาท
3.คาอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 70
บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวนเงิน
4,200 บาท
4.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30
คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 มื้อ
จำนวนเงิน 360 บาท
5.คาจางจัดทำไวนิล จำนวนเงิน
3,000 บาท
6.คาวัสดุ จำนวนเงิน 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,460 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

38,590.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
38,590.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

10,100.00

0.00

10,100.00

0.00

0.00

46,460.00

0.00

10,460.00

36,000.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
4. การประเมินไขวระดับ
หลักสูตร

102101010442

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

102101010542

5. การถายทอดความรูดาน
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับบุคลากรคณะ
ครุศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

102101010642

6. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 5
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
จำนวนเงิน 18,000 บาท
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 70
คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 มื้อ
จำนวนเงิน 840 บาท
3.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70
บาท จำนวน 1 มื้อ 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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 5
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
จำนวนเงิน 18,000 บาท
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 70
คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 มื้อ
จำนวนเงิน 840 บาท
3.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70
บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวนเงิน
4,900 บาท
4.คาวัสดุ จำนวนเงิน 3,000 บาท
5.คาถายเอกสาร จำนวนเงิน 2,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 28,740 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 70 คนๆละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ จำนวนเงิน 4,900
บาท
2.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70
บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวนเงิน
4,900 บาท
3.คาวัสดุ/คาถายเอกสาร จำนวน
9,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,800 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

33,490.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
33,490.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

28,740.00

0.00

0.00

28,740.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

18,800.00
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102101010742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ
(QIP)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาวิทยากร 1
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
จำนวนเงิน 3,600 บาท
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30
คนๆละ 6 บาท จำนวน 2 มื้อ
จำนวนเงิน 360 บาท
3.คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 60
บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวนเงิน
2,100 บาท
4.คาวัสดุ จำนวน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 11,060 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 70 คนๆละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ จำนวนเงิน 4,900
บาท
2.คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 70
บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวนเงิน
4,900 บาท
3.คาวัสดุ จำนวนเงิน 4,000 บาท
4.คาถายเอกสาร จำนวนเงิน 9,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

102101010842

8. การประเมินคุณภาพระดับ
คณะ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะครุศาสตร

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

11,060.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
11,060.00

22,800.00

0.00

0.00

0.00

22,800.00

รวม 210,040.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การเสริมสรางเครือขายงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาครู
3. การจัดการความรู (KM) เพื่อพัฒนา
และถายทอดความรูสูการปฏิบัติ
4. การประเมินไขวระดับหลักสูตร
5. การถายทอดความรูดานงานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรคณะครุ
ศาสตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 250

รอยละ
คน

85.00
0.00

0.00
250.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1

รอยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

100.00
1.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6

รอยละ
รายการ
รอยละ
รายการ

0.00
0.00
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00
0.00

85.00
10.00
85.00
6.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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กิจกรรมยอย
6. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
8. การประเมินคุณภาพระดับคณะ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6

รายการ

0.00

0.00

0.00

6.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 100

รอยละ
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
100.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 6
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 3

รอยละ
รายการ
รายการ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100.00
6.00
3.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูขว ยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร

รหัสโครงการ 6501000009

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 1 ดานความมั่นคง
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
คณะครุศาสตรจึงมีความจำเปนตองจัดการประชุม การสงบุคลากรเขารับการพัฒนา การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ
และมี ค า ใช ส อยต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรีย นการสอน งานวิจั ย งานบริก ารวิช าการ ทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ ใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่ อสนับสนุ นการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได
อย า งครบถ ว น2.เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานและการจั ด การเรี ย นการสอนในคณะครุ ศ าสตร เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ3. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจาก
การใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน 4. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรมีคุณภาพสูงขึ้น5.เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน6.เพื่อใหการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามารับบริการคณะครุศาสตร
2) เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพครู
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดซื้อ/ครุภัณฑและวัสดุพัฒนานักศึกษา
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2) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร
3) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและใหความรูแกนักศึกษาคณะครุศาสตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,815,360.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ระดับความพรอมของคณะครุศาสตรในการพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพรอมของคณะครุศาสตรในการพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระบบ
ระบบ

2
2

ระบบ
ระบบ

2
2

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวมกิจกรรม จำนวน 250 คน
ผลกระทบ (Impact)
คณะครุศาสตรมีการบริหารมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
ผลลัพธ (Outcome)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะครุศาสตรเปนไปดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 2 ระบบ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102106010142

1. พัฒนาการบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท
คาใชสอย 225160 บาท
คาวัสดุ 40000 บาท

จำนวนเงิน
293,960.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 293960
บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
200,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
40,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
23,960.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. ครุภัณฑมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร

102106010231

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102106010442

102106010332

3. ครุภัณฑปรับปรุงฝาเพดาน
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทยสำหรับ
นักศึกษาครู
ระยะเวลาดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑ
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร
350000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

350,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
350,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,111,400.00

1,111,400.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

16,200.00

0.00

43,800.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000
บาท
รายการครุภัณฑ
1. คาครุภัณฑมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ราคา 25000
จำนวน 14 เครื่อง รวมเปน
เงิน 350,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
350,000.00 บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : ครุภัณฑ
ปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย
การศึกษาพิเศษ
1,111,400 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 1,111400
บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
คาใชสอย 40900 บาท
คาวัสดุ 11900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000
บาท

รวม 1,815,360.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. พัฒนาการบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการคณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ของคณะครุศาสตรเปนไปดวย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

รายการ

1.00

1.00

1.00

1.00

28

กิจกรรมยอย
2. ครุภัณฑมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

3. ครุภัณฑปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย
การศึกษาพิเศษ

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทยสำหรับนักศึกษาครู

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ
ปรับปรุงฝาเพดานอาคารศูนย
การศึกษาพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูความเขาใจจากการเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

14.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

250.00

0.00

250.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รหัสโครงการ 6501000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเปน
มืออาชีพ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน),
OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2 พ.ศ.2545 มาตรา 22
ระบุ ใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรีย นทุ กคนมีความสามารถเรีย นรูและพั ฒ นาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพและมาตรา23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสำคั ญ ทั้ งความรู คุ ณ ธรรม กระบวนการเรีย นรูแ ละบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต ล ะระดั บ
การศึกษา การศึกษาเป นความจำเปนสำหรับทุกคน และทุกคนตองมีสวนรวมผลักดันสงเสริมสนับสนุนให
ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ ในสถานการณที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทย
ไมสามารถปรับตัวไดทันจึงตองเรงรัดปฏิรูปการศึกษา (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา2545:1-2) คุณภาพทางการ
ศึ กษาของผู เรี ย นขึ้ น อยู กับ คุ ณ ภาพของครู เป น สำคั ญ ที่ ตอ งพั ฒ นาครู และวางแผนพั ฒ นาครูและบุ ค ลากร
ทางการศึ กษาอย า งเป น ระบบเพื่ อให ครู และบุ คลากรทางการศึก ษามีส มรรถนะของความเปน ครู ทั้ งดา น
ความรู (Knowledge) ทั ก ษะ(skill) และคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล(Attributes)ที่ ซ อ นอยู อั น ได แ ก ค า นิ ย ม
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอื่น และกลุมพฤติกรรมที่ถูกนำมาใชจะตองมีความสัมพันธ
สอดคล อ งกั บ ภาระงานที่ ป ฏิ บั ติ ในตำแหน ง นั้ น ๆ(อนั น ต นามทองต น 2554:66-67) คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อนักศึกษาครูใหมีความรูความเขาใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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2) เพื่อพัฒนานักศึกษครูใหมีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0
3) เพื่อเสริมสรางยกระดับสถานศึกษาในพื้นที่ใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ
5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1 - 5 จำนวน 10 สาขาวิชา
2) ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศกในโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพจำนวน 109 โรงเรียน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู
2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) การศึกษาดูงานเพื่อนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,800,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท1ี่ -5ไดรับการพัฒนา
2. โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
1. บัณฑิตคณะครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู
2. บัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
3. บัณฑิตคณะครุศาสตรที่มีงานทำภายใน1ป
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1
2. ไตรมาสที่ 2
3. ไตรมาสที่ 3
4. ไตรมาสที่ 4
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

สาขาวิชา
โรงเรียน
หลักสูตร

10
109
11

รอยละ
คน
รอยละ

95
100
90

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

19
56
10
15

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่1-5ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถทั้ง 10 สาขาวิชา
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2) คณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลกระทบ (Impact)
รอยละของบัณฑิตคณะครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู รอยละ 95
จำนวนบัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ จำนวน 100 คน
รอยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน1ป รอยละ 90
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับความรู และทักษะทางดานวิชาชีพสามารถนำความรูมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103101010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. ยกระดับการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดาน
การจัดการเรียนการสอน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 106200 บาท
คาใชสอย 133167 บาท
คาวัสดุ 41343 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280710 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

103101010242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ยกระดับการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดาน
สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

103101010342

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ยกระดับการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดาน
ทักษะชีวิตและการคิดขั้นสูง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

280,710.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
230,710.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

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

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

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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103101010442

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. ยกระดับการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดาน
วิชาการ

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 98000 บาท
คาใชสอย 237750 บาท
คาวัสดุ 54550 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 390300 บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 252000 บาท
คาใชสอย 346900 บาท
คาวัสดุ 108400 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

103101010542

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. ยกระดับการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดาน
กิจการนักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

390,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
87,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
284,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
18,500.00

707,300.00

85,700.00

205,100.00

161,520.00

254,980.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 707300 บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 1,800,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดานการจัดการเรียนการ
สอน

2. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดานสื่อและนวัตกรรม
การศึกษา

3. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดานทักษะชีวิตและการคิด
ขั้นสูง

4. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดานวิชาการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

2.00

10.00

0.00

0.00

คน

55.00

320.00

0.00

0.00

กิจกรรม

3.00

2.00

1.00

0.00

คน

60.00

50.00

30.00

0.00

กิจกรรม

3.00

10.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

3.00

0.00

1.00
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กิจกรรมยอย

5. ยกระดับการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดานกิจการนักศึกษา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูไดรับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา
ไดรับการพัฒนา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

200.00

500.00

0.00

40.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

คน

300.00

300.00

300.00

300.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก(คณะครุศาสตร)
รหัสโครงการ 6501000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ประชาชนในชุมชนทองถิ่น ถือเปนฐานหลักของสังคม การพัฒนาระดับชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง
นาอยู ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนทั้งดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สิง่ แวดลอม จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ประเทศไทยก็จะพัฒนาอยางมีทิศทาง เปนประเทศที่
นาอยูที่สุด ชุมชนจะเขมแข็ง นาอยู และพึ่งตนเองได ตองอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู รวมคิดรวมทำ
ตลอดจนอาศัยความรวมมือและขอมูลทางวิชาการจากหนวยงานในทองถิ่นไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รักษาสิ่งแวดลอม เนนการพึ่งตนเอง เปนสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได และไมทอดทิ้งกัน ดังนั้น การ
เตรียมพรอมพัฒนาผูมีรายไดนอย และยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น การพัฒนาฝมือแรงงาน ถือเปนกระบวนการ
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอยที่เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได และความมั่นคงในชีวิต ดวย
การฝกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพใหแกผูมีผูมีรายไดนอย จัดทำระบบฐานขอมูลผูมีรายไดนอยที่ตองการฝก
อาชีพในสาขาตาง ๆ ซึ่งการเตรียมความพรอมตามที่ไดการตั้งเปาหมายไว อาธิ เชน กิจกรรมที่หนึ่ง สงเสริม
และฝกอาชีพเรงดวนชางอเนกประสงค (ชางชุมชน) ผูผานการฝกอบรมสามารถซอมอุปกรณไฟฟา ประปา
ประตู หนาตาง ตัดสนามหญา ซอมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี ซึ่งจะเปนที่ตองการในชุมชน โดยจะมีการมอบ
เครื่องมือประกอบอาชีพใหแกผูผานการฝกอบรมดวย และกิจกรรมทีส่ อง การฝกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นวดไทย ประกอบอาหาร หัตถกรรม โดยยึดหลักแนวคิด “จะไมแจกปลาแตจะ
สอนวิธีจับปลาใหแกประชาชน” เพื่อใหผูมีรายไดนอยประกอบอาชีพ สรางรายได กาวพนขีดความยากจนตาม
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นโยบายของรัฐบาล และสอดคลองนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การ
ดำเนินการจะตองมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีอาชีพและมีรายได
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปญญา
อารมณและสังคม
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ไดรับมอบหมาย จำนวน 44 ครัวเรือน
1) ตำบลตรีณรงค อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง
2) ตำบลโผงเผง อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
3) อำเภอวิเศษไชยชาญหรืออำเภอสามโก จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนด ZONE พื้นที่เปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและอางทอง
2) คณะครุศาสตร สำรวจความตองการพัฒนากลุมเปาหมาย 40 ครัวเรือน
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา สรางเครื่องมือวัดความสุขทั้งตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
4) คณะครุศาสตร ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรวมดำเนินการฯ (38 แหง)
2. จำนวนครัวเรือนทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเขาใหความรู และพัฒนาฯ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน
2. รอยละรายไดครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายในการพัฒนาตอครัวเรือน
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ
ครัวเรือน

1
44

รอยละ
รอยละ
รายวิชา

60
15
2

ไตรมาส

4

ครัวเรือน

25,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนไดรับการพัฒนา
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนไดรับการเรียนรู การพัฒนา การลดรายจายหรือการเพิ่มรายได
ใหแกครัวเรือน
ผลลัพธ (Outcome)
ประชาชนกลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับ
รายไดครัวเรือน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103103010142

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจ
ปญหาความตองการของ
ชุมชนกลุมเปาหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103103010242

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร/กิจกรรม
พัฒนา/ประชุมกลุมฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
36,600 บาท
- คาตอบแทนผูใหขอมูล
- คาตอบแทนคาวิทยากร
คาใชสอย 33,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาจางเหมารถ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหาร
- คาถายเอกสาร
คาวัสดุ 30,400 บาท
- คาวัสดุอื่นๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
86,400 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร
คาใชสอย 192,240 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาจางเหมารถตู
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหาร
- คาใชสอยอื่นๆ

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

900,000.00

0.00

568,980.00

331,020.00

0.00

คาวัสดุ 621,360 บาท
- คาวัสดุอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103103010342

3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที
การนำเสนอโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
21,600 บาท
- คาตอบแทนคาวิทยากร
คาใชสอย 37,500 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหาร
- คาจางเหมารถตู
- คาปายไวนิลประชาสัมพันธ
คาวัสดุ 40,900บาท
-คาวัสดุอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

จำนวนเงิน
100,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
100,000.00

รวม 1,100,000

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจปญหาความตองการ
ของชุมชนกลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือน
ที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูหรือการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม
และไดความรูหรือการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูหรือการพัฒนา

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุมกลุมฯ

3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที การนำเสนอ
โครงการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

44

0

0

0

คน

44

0

0

0

คน

0

44

0

0

คน

0

44

0

0

คน

0

0

0

44

คน

0

0

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารยเนตรนิภา เจียมศักดิ์
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร
รหัสโครงการ 6501000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มีภารกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลที่เปน
รูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงเปนโครงการที่มุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา
ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ภายใตแผนงานโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบแผนดิน) กลยุทธ
ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ไดแก
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
2) เพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการที่สามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน
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5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3) เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหบูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
2) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการพัฒนาทองถิ่น
3) บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
4 ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
4.1 ขั้นเตรียมการ : วางแผนการดำเนินงาน (Plan)
(1) ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
(2) ประชุมผูเกี่ยวของ
(3) วางแผนกิจกรรมในโครงการ
4.2 ขั้นดำเนินการ : ลงมือปฏิบัติ (Do)
กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกมมิฟเคชันเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับเด็ก
ประถมศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในชุมชน
กิจกรรมที่ 4 สะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กิจกรรมที่ 5 คายพัฒนาทักษะการอานงานวิชาการภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 6 คายการสงเสริมความพอเพียงตามศาสตรพระราชา
กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงานอาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่นสำหรับเด็ก
ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมที่ 8 คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการเรียนรู
กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”
กิจกรรมที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
4.3 ขัน้ ตรวจสอบประเมินผล : ตรวจสอบและประเมินผล (Check)
(1) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
4.4 ขั้นสรุปและรายงานผล : การแกไขปรับปรังการทำงาน (Action)
(1) รายงานโครงการสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัย
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มกี ารบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย
2. มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน แหลงเรียนรู และชุมชนที่มีศักยภาพ และ
สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อแพรขยายองคความรูไดในวงกวาง เครือขายมีความพรอมที่มีความรวมมือดำเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1
2. ไตรมาสที่ 2
เชิงคาใชจาย
1. จำนวนงบประมาณในการจัดโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ

10

รายวิชา
เครือขาย

10
5

รอยละ
รอยละ

10
90

บาท

30,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
2) พัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการที่สามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมใน
การจัดการเรียนการสอน
ผลกระทบ (Impact)
1) มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
2) มีเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหลงเรียนรูและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
3) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการที่สามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcome)
จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย 10 รายวิชา
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110010242

103110010142

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกม
มิฟเคชันเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด
กิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับ
เด็กประถมศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

103110010542

103110010442

103110010342

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความ
ตองการพิเศษในชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. สะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. คายพัฒนาทักษะการอานงาน
วิชาการภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
10800 บาท
คาใชสอย 12700 บาท
คาวัสดุ 6500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
14400 บาท
คาใชสอย 14680 บาท
คาวัสดุ 920 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
16800 บาท
คาใชสอย 7320 บาท
คาวัสดุ 5880 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
7200 บาท
คาใชสอย 16550 บาท
คาวัสดุ 6250 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
10800 บาท
คาใชสอย 15000 บาท
คาวัสดุ 4200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110010742

103110010642

6. คายการสงเสริมความพอเพียงตาม
ศาสตรพระราชา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โครงงานอาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น
สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

103110010842

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรม
คัดสรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการ
เรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

103110011042

103110010942

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการ
เลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
10800 บาท
คาใชสอย 14300 บาท
คาวัสดุ 4900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
14400 บาท
คาใชสอย 15200 บาท
คาวัสดุ 400 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
3600 บาท
คาใชสอย 14500 บาท
คาวัสดุ 11900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
14400 บาท
คาใชสอย 14200 บาท
คาวัสดุ 1400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร
14400 บาท
คาใชสอย 7200 บาท
คาวัสดุ 8400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

รวม 300,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเกมมิฟ
เคชันเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด
กิจกรรมเกมและนันทนาการสำหรับเด็ก
ประถมศึกษา

3. การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความ
ตองการพิเศษในชุมชน

4. สะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร

5. คายพัฒนาทักษะการอานงานวิชาการ
ภาษาอังกฤษ

6. คายการสงเสริมความพอเพียงตาม
ศาสตรพระราชา

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงาน
อาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่นสำหรับเด็ก
ระดับประถมศึกษา

8. คายสงเสริมการเรียนรูวรรณกรรมคัด
สรรในหนังสือเรียนโดยใชฐานการเรียนรู

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อและการเลน
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

75

0

0

รายการ

0

1

0

0

คน

0

80

0

0

รายการ

0

1

0

0

คน

0

61

0

0

รายการ

0

1

0

0

คน

0

85

0

0

รายการ

0

1

0

0

คน

0

100

0

0

รายการ

0

1

0

0

คน

100

0

0

0

รายการ

1

0

0

0

คน

0

40

0

0

รายการ

0

1

0

0

คน

0

122

0

0

รายการ

0

1

0

0

คน

0

80

0

0
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กิจกรรมยอย

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

0

1

0

0

คน

0

30

0

0

รายการ

0

1

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในทองถิ่นตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ 6501000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 109 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ (20 โรงเรียน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ทำหนาที่เปนพี่
เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถิ่นเพื่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในทองถิ่น จึงมีการผลักดัน สงเสริม และ
สนับสนุนใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดการ
พั ฒ นารูป แบบการจัด การเรียนการสอนที่ มีป ระสิทธิ ภาพและให ความสำคั ญ กับ การส งเสริมการเรียนรูภู มิ
ป ญ ญาท องถิ่ น การดำเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาและการพั ฒ นาทองถิ่น ภายใตโครงการ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จึงเปนโครงการที่มุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรูความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนที่
เป ดสอนระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยเน นการพัฒ นาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่มุงแกปญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอานออกเขียนได การ
ยกระดับความรูภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสูหองเรียน เปนตน
รวมทั้งการพั ฒ นาผูเรียนใหเกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเปนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 โดยใชรูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย อาทิเชน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู รูปแบบการจัดการเรียน การสอนสะเต็มในสถานศึกษา การ
เรี ย นรู แ บบ Problem-Based Learning (PBL) การจั ด การเรี ย นรู แ บบชุ ม ชนการเรี ย นรู (Professional
Learning Communities : PLC) เป น ต น เพื่ อใหผูเรีย นเกิดองคความรูเกี่ยวกับ โลก (Global Awareness)
ความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business
and Entrepreneurial Literacy) ความรู ด า นการเป น พลเมื อ งที่ ดี (Civic Literacy) ความรู ด า นสุ ข ภาพ
(Health Literacy) และความรูดา นสิ่ งแวดลอม (Environmental Literacy) ซึ่งสงผลให ผู เรีย นเติ บ โตเป น
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พลเมืองคุณ ภาพและเป น กำลั งสำคั ญ ในการพัฒ นาประเทศได ตอไป คณะครุศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในพื้นที่บริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอางทอง
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา2.
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
1.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู 2.จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.
อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 4.จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ 5.
การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู
2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่
5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 979,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
2. จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร
3. จำนวนนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาแตละรายวิชา
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1
2. ไตรมาสที่ 2
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
คน

300
200
200

คน
รอยละ

100
50

รอยละ
รอยละ

5
85

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
3. ไตรมาสที่ 3
4. ไตรมาสที่ 4
เชิงคาใชจาย
1. จำนวนกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ
รอยละ

5
5

กิจกรรม

20

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจำนวน 300 จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร
200จำนวนนักเรียน 200
ผลกระทบ (Impact)
1จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) 502ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรบั การพัฒนา (รอยละ 50)3จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู (100 คน)
ผลลัพธ (Outcome)
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถ
นำไปจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110020142

1. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพัฒนา
โรงเรียนในทองถิ่นดานการจัดการ
เรียนการสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 52200 บาท
คาใชสอย 61200 บาท
คาวัสดุ 19600 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

133,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
103,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

48,000.00

0.00

48,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 133000 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพัฒนา
โรงเรียนในทองถิ่นดานสื่อและ
นวัตกรรมการศึกษา

103110020242

หมวดรายจาย/รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 21600 บาท
คาใชสอย 15600 บาท
คาวัสดุ 10800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48000 บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110020342

3. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพัฒนา
โรงเรียนในทองถิ่นดานทักษะชีวิต
และการคิดขั้นสูง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 270000 บาท
คาใชสอย 380294 บาท
คาวัสดุ 148306 บาท

798,600.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
54,380.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
724,260.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
9,980.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
9,980.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 798600 บาท
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 979,600.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน
ทองถิ่นดานการจัดการเรียนการสอน

2. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน
ทองถิ่นดานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา

3. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพัฒนาโรงเรียนใน
ทองถิ่นดานทักษะชีวิตและการคิดขั้นสูง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

30.00

90.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

80.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

300.00

300.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสโครงการ 6501000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65105 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการยกระดับคุณภาพการเรียนรูด านการอานการ
เขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 110 นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถอานออกเขียนไดเพิ่มขึ้น (รอยละ 85)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การอานออกเขียนไดเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของมนุษย และเปน
บันไดขั้นแรกสูการเรียนรูตางๆ โดยเฉพาะการเรียนรูที่จะมีสุขภาวะที่ดี เพราะทักษะความรอบรูดานสุขภาวะ
เปนอีกทักษะที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยางมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ 2 ใน 3 มา
จากโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตที่มีสุขภาวะ ทั้งการรูเทาทันสื่อ
สังคมออนไลน สุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม แตในปจจุบันยังมีนักเรียนที่มีปญหาอานไมออกและเขียนไมไดซึ่ง
สงผลตอความรอบรูดานสุขภาวะอยูอีกเปนจำนวนมาก จากผลการประเมิน PISA ป 2015 พบวานักเรียนไทย
อายุ 15 ป รอยละ 83 สอบตกวิชาการอานซึ่งถือเปนปญหาสำคัญที่สะทอนใหเห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ ดังนั้นแนวทางการแกไขสถานการณเหลานี้ก็คือ การทำใหเด็กไทยทุกคนที่อยูในระบบการศึกษา
เกิด การพัฒ นาทั กษะอ านออกเขี ย นได อั น เปน พื้ น ฐานและหัว ใจสำคัญ ในการดำเนิน ชีวิต คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้จึงไดหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
อานออกเขียนไดและความรอบรูดานสุขภาวะเพื่อเปนการพัฒนาการอานออกเขียนไดและความรอบรูทางสุข
ภาวะให กั บ นั กเรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาในเขตพื้ น ที่ บ ริการคื อ จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา และจังหวัด
อางทอง
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในพื้นที่เปาหมายใหมีคุณภาพ
2) เพื่อสรางนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) เพื่อสงเสริมศักยภาพคณาจารย บุคลากร นักศึกษาในการทำงานในพื้นที่ รวมกับชุมชนและ
สถานศึกษาในพื้นที่เปาหมาย
5. กลุมเปาหมาย
1) โรงเรียนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง จำนวน 20 โรงเรียน
2) นักเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน
2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่
5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
2. จำนวนครูในโรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
เชิงคุณภาพ
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาผานเกณฑ
2. จำนวนสื่อนวัตกรรมการอานและการเขียน
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 1
2. ไตรมาสที่ 2
3. ไตรมาสที่ 3
เชิงคาใชจาย
1. จำนวนกิจกรรม
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โรงเรียน
คน

20
200

รอยละ
ชิ้น

50
5

รอยละ
รอยละ
รอยละ

17
60
23

กิจกรรม

5

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
โรงเรียนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง จำนวน 20 โรงเรียน
ผลกระทบ (Impact)
1) สถานศึกษาในพื้นที่เปาหมายใหมีคุณภาพ
2) มีวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลลัพธ (Outcome)
1) มีนวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรูในการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) คณาจารย บุคลากร นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานในพื้นที่ รวมกับชุมชนและสถานศึกษาใน
พื้นที่เปาหมาย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103106010242

103106010142

1. หรรษา พัฒนาการอานเขียน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ
ปฏิสัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงคำนวณ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 43200 บาท
คาใชสอย 46100 บาท
คาวัสดุ 46450 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135750
บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
47000 บาท
คาวัสดุ 3000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

135,750.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
32,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
40,050.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
63,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103106010542

103106010442

103106010342

3. พัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
การอานออกเขียนได
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. แอนิเมชันเพื่อการศึกษา
สงเสริมทักษะการคิดแกปญหา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูดานการอาน การเขียน
และการวิเคราะหของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท
คาใชสอย 42900 บาท
คาวัสดุ 36700 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

108,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
54,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
54,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

55,850.00

0.00

55,850.00

0.00

0.00

150,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 108400
บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
52500 บาท
คาวัสดุ 3350 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55850
บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 43200 บาท
คาใชสอย 100040 บาท
คาวัสดุ 6760 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม

500,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. หรรษา พัฒนาการอานเขียน

2. การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ

3. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานการอาน
ออกเขียนได

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสื่อ
นวัตกรรมการอานและการเขียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

30

100

50

0

รอยละ

85

85

85

0

กิจกรรม

1

0

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

คน

0

60

60

0

58

กิจกรรมยอย

4. แอนิเมชันเพื่อการศึกษาสงเสริมทักษะ
การคิดแกปญหา

5. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดาน
การอาน การเขียน และการวิเคราะหของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารับการ
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

85

85

0

คน

0

100

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

30

30

30

0

รอยละ

85

85

85

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก รหัสโครงการ 6501000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65106 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสนับสนุน DLTV เพือ่ แกไขปญหาขาดแคลนครู
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 111 จำนวนสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุม
สาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไมนอยกวา (5 เรื่อง / 10 ตอน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป นภารกิจสำคัญ ของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป น
เปาหมายสำคัญของการจัดการศึกษา นโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียน ไดรับการ
สงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เปนการยกระดับคุณภาพผูเรียน
ใหเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จใหสถานศึกษายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
ดังนั้น คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มี
ภารกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลที่เปน
รูปธรรมในการพัฒนาไปสูเปาหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงเปนโครงการที่มุงเนนนำนวัตกรรมทางการศึกษา
ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันไปชวยพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาให กับ โรงเรีย นที่ เป ด สอนระดับ การศึกษาขั้น พื้ น ฐานตอไป ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงได
ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใน
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โรงเรียนขนาดเล็กใหกับ โรงเรียนเครือขายในพื้นที่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุงหวังวาคณะครุศาสตร จะเปนแหลงผลิตและพัฒนา
ครู และบุคลกรทางการศึกษา และเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตลอดไป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอน
2) เพื่อสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การขออนุมัติโครงการดำเนินงานโครงการ
2) การวางแผนการดำเนินงานโครงการ
3) การประสานงานติดตอสถานที่ และกลุมเปาหมาย
4) การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมสาระตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. รอยละผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
เชิงเวลา
1. ไตรมาสที่ 2
เชิงคาใชจาย
1. จำนวนกิจกรรมตองบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

10

รอยละ

10

รอยละ

100

บาท

50,000

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

ชือ่ กิจกรรมยอย

103107010142

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

1. สื่อวีดิทัศนประกอบการเรียน
การสอนสำหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 450000 บาท
คาวัสดุ 50000 บาท

500,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
500,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000
บาท

รวม 500,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอน
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ
วิดีทัศน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่
ผานมา

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

0

10

0

0

รอยละ

0

10

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง ศูนยการศึกษาพิเศษ
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ รหัสโครงการ 6505000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กที่มีความบกพรองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค
(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ.2548 นั้น จากการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ ได
ดำเนินการกิจกรรมหลายอยางในปงบประมาณ 2564 สามารถเปนศูนยสาธิตใหนักศึกษาไดมีความรูและเจต
คติที่ดีในการดูแลชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษและสามารถนำความรูที่ไดไปใชในการสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนแหลงบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ใหแกบุคลากรทาง
การศึกษาและการศึกษาพิเศษในทองถิ่นจังหวัดใกลเคียง และเด็กที่มีความตองการพิเศษและผูปกครองไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ ศูนยการศึกษาพิเศษเล็งเห็นวากิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมที่เปนประโยชน
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องคณะครุ ศ าสตร แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ดั ง นั้ น ใน
ปงบประมาณ 2565 จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมุงหวังวา ศูนย
การศึ กษาพิ เศษ จะเป น ศู น ย ส าธิ ตการจั ด การศึ กษาพิ เศษ แก นั ก ศึ ก ษา ครู และบุ ค ลกรทางการศึ กษาที่
เกี่ยวของ และเปนการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษและบูรณาการ
วิชาการสูชุมชนแกบุคลากรในหนวยงานตางๆ
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3) เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมีทักษะการเรียนรู และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
4) เปนศูนยสาธิตสำหรับนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
5. กลุมเปาหมาย
เด็กที่มีความตองการพิเศษ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
2) จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
3) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1. จำนวน/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและในทองถิ่นในจังหวัดใกลเคียงดานการศึกษาพิเศษ
2. จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง ที่เขารับการพัฒนา
3. จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาทักษะและฝกทักษะดานการเรียนรูในศูนยการศึกษา
พิเศษและในชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. เขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ
2. เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการดานการเรียนรูเ พิ่มขึ้น
3. ครู ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ
คน
คน

7
300
70

เปอรเช็น
เปอรเช็น
เปอรเช็น

85
85
85

เปอรเซ็น

90

เปอรเช็น

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) มีการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษที่ดี
2) จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ที่เขารับการพัฒนาไดรับ
ความรูความเขาใจทางดานการศึกษาพิเศษ
3) จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทางดานการฝกทักษะ
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4) จำนวนเด็กที่มีปญหาทางพัฒนาการ ปญหาทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนาเพื่อเขาเรียนรวมได
5) เด็กพิเศษในชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต
ผลกระทบ (Impact)
1) การบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพและสามารถนำความรูมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3) ศูนยการศึกษาพิเศษสามารถเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษใหแกชุมชนและ
หนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูทักษะตาง ๆ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและผูปกครองมีทักษะในการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษ
5) เด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
ผลลัพธ (Outcome)
ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ใหบริการวิชาการแกชุมชนและเปนแบบอยางที่ดีดานการศึกษาพิเศษ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การบริหารจัดการงาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
21,600 บาท
คาวิทยากร 6 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท
• คาใชสอย 198,400 บาท
คาที่พัก
คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา
น้ำมัน/คาเชาเหมา
คาจางเหมาบริการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารภายใน ภายนอก
หองเรียน
คาซอมแซมครุภัณฑ
• คาวัสดุ 80,000 บาท
- วัสดุจัดกิจกรรม /วัสดุสำนักงาน

103110030142

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ

แผนการปฏิบตั งิ าน

จำนวนเงิน

300,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
40,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
120,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
90,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
50,000.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110030242

2. บริการวิชาการดาน
การศึกษาพิเศษสำหรับ
ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง
และนักศึกษา ในชุมชนและ
ในทองถิ่นจังหวัดใกลเคียง
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ

103110030342

3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ดานการเรียนการสอน
สำหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษในศูนยการศึกษาพิเศษ
และในชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

แผนการปฏิบตั งิ าน

จำนวนเงิน

400,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
80,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
120,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
100,000.00

500,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

100,000.00

• คาตอบแทน 200,000 บาท
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600
บาท
• คาใชสอย 100,000 บาท
คาที่พัก
คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา
น้ำมัน/คาเชาเหมา
• คาวัสดุ 100,000 บาท
- วัสดุจัดกิจกรรม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000 บาท
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
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาพาหนะ /คาบำรุงรักษา/คา
น้ำมัน/คาเชาเหมา
• คาวัสดุ 20,000 บาท
- วัสดุจัดกิจกรรม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 บาท

รวม 1,200,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การบริหารจัดการงานศูนยการศึกษา
พิเศษ
2. บริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ
สำหรับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครองและนักศึกษา ในชุมชน
และในทองถิ่นจังหวัดใกลเคียง
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการ
เรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในศูนยการศึกษาพิเศษ
และในชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85

รอยละ

2

2

2

2

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 7

รอยละ
กิจกรรม

2
2

2
2

2
2

2
1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 85

รอยละ
รอยละ

2
3

2
3

2
3

1
3

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

รอยละ

3

3

3

3

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. ชื่อโครงการ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
รหัสโครงการ 6502000001
ความสอดคล้องของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เป้าหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] ด้านการศึกษา
[ ] ด้านเศรษฐกิจ
[ ] ด้านสังคม
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
[ ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็ น
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และในปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3
จำนวน 8 ห้องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม สอดแทรกนวตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ(Project Approach) การสอนแบบธรรมชาติ (Whole Lanquaqe Approach) และประยุกต์
หลักการใช้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันมากขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
2) เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
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. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 619,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. 1. นักเรียนมีความพร้อมทางสติปัญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. 2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. 3. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เชิงเวลา
1. 1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส
เชิงค่าใช้จ่าย
1. 1.
งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัยต่อคน ไม่เกิน
2. 2.
งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 1 ต่อคน ไม่เกิน
3. 3.
งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 2 ต่อคน ไม่เกิน
4. 4.
งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 3 ต่อคน ไม่เกิน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ระดับชั้น

221
4

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
100
100

ร้อยละ

85

บาท
บาท
บาท
บาท

2,518
2,782
2,995
2,995

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบ (Impact)
ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

104101010142

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. สนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

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

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง
วันที่ 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

104101010242

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

104101010342

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

104101010442

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

371,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
135,700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
135,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

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

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

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

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3)

ใช้สอย
รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทัศนศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3)
- ค่าอาหาร จำนวน 115 คนๆละ
1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน
6,900 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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)
ใช้สอย
รายละเอียด : กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทัศนศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1)
- ค่าอาหาร จำนวน 54 คนๆละ 1
มื้อๆละ 60 บาท จำนวน 3,240
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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
หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน)

104101010542

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง
วันที่ 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1)

104101010642

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง
วันที่ 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

จำนวนเงิน
47,780.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
47,780.00

15,820.00

0.00

0.00

0.00

15,820.00
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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทำบุญวันพระ

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

104101010742

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01/10/2564 ถึง
วันที่ 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

จำนวนเงิน
30,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
3,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
2,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
20,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
4,400.00

รวม 619,800.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
สาธิตปฐมวัย

2. ค่าหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพ

3. ค่าอุปกรณ์การเรียนนโยบายเรียนฟรี
15 ปีอย่างมีคุณภาพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา

หน่วยนับ

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

221.00

221.00

217.00

0.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

0.00

ระดับชั้น

0.00

0.00

0.00

4.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ระดับชั้น

4.00

0.00

0.00

4.00

ร้อยละ

100.00

0.00

0.00

100.00
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กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (อ2/อ3)

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (อ.1)

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำบุญวันพระ

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ระดับชั้น

0.00

0.00

0.00

4.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ระดับชั้น

0.00

0.00

0.00

2.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ระดับชั้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

ระดับชั้น

4.00

4.00

4.00

4.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
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โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนประถมสาธิต
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมสาธิต
รหัสโครงการ 6503000001
ความสอดคล้องของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] ด้านการศึกษา
[ ] ด้านเศรษฐกิจ
[ ] ด้านสังคม
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
[ ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

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

3. หลักการและเหตุผล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 5 รายการ คือ ค่าบริหารการจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการประจำทุกปีที่รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ นักเรียนทุกคน และสะท้อนให้เห็นถึงความ
ตั้งใจจริงในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคน ได้ เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โครงการนี้ในทุก
ปีที่ผ่านมาได้ช่วยสนับสนุนในด้านการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง โรงเรียนประถม
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่ อเป็นการ
พัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนแบบองค์รวม ในรูป แบบบูรณาการ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ห ลายลั กษณะผ่านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ การเรียนหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ ในบทเรียนและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้ นโรงเรียนจึงดำเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร
2) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน
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3) เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ในด้านหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ
5. กลุ่มเป้าหมาย
1) จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 453 คน
2) จำนวนผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
453 คน
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนและไตรมาสของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,775,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนยนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส
เชิงค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน ระดับชั้น ป. 1 ไม่เกิน
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 2 ไม่เกิน
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.3 ไม่เกิน
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.4 ไม่เกิน
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 5 ไม่เกิน
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป. 6 ไม่เกิน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

453

ร้อยละ

100

ร้อยละ
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บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน

2,401
2,395
2,398
2,452
2,591
2,604

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา
ผลกระทบ (Impact)
ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
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ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
เรียนการสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565

104101020142

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
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

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน
876,900.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 876,900
บาท
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
160,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
295,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
295,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
126,900.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

104101020344

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

104101020444

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

104101020544

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

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน

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

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
88,335.00

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

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

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
91,765.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

104101020642

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

104101020742

6. กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมอบรมการใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างสรรค์
งานกราฟฟิก สำหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.6

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน

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. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักเรียน จำนวน 213 คน
จำนวน 5 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
= 37,275 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,735
บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน
1 คน 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท
= 1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

135,735.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
135,735.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

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. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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

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

104101020842

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

104101020942

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

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
จำนวน 453 คน จำนวน 1 มื้อ
ๆ ละ 60 บาท = 27,180
บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
58,430.00

รวม 1,775,500.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)

3. กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)

4. กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน
(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

453.00

453.00

445.00

445.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

คน

453.00

0.00

445.00

0.00

ร้อยละ

100.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

445.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

445.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

100.00

0.00
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กิจกรรมย่อย
5. กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป. 4-6

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

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

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

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ปี 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

0.00

213.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

คน

0.00

78.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

213.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

453.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมัธยม
รหัสโครงการ 6504000001
ความสอดคล้องของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65304 โครงการยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต/โครงการ : P401 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : P4 แผนงานความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] ด้านการศึกษา
[ ] ด้านเศรษฐกิจ
[ ] ด้านสังคม
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
[ ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

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

3. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมัธยมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ
โรงเรี ย นจึ งได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ราชการเพื่ อ วางแผนการดำเนิ น งานของโรงเรีย นและติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการเพื่ อ แสดงความรับผิ ดชอบต่อ การบริห ารราชการของ
โรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญกับ
การสร้างสวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ในทุกระดับ และทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยมีกลไกของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน

4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2) เพื่อผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
4) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5) เพื่อยกระดับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
6) เพื่อให้นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
7) เพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 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. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 5,542,700.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รัยการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ
สนับสนุน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
เชิงเวลา
1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส
เชิงค่าใช้จ่าย
1. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.1 ต่อคน:1ปีงบประมาณ
2. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.2 ต่อคน:1ปีงบประมาณ
3. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.3 ต่อคน:1ปีงบประมาณ
4. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.4 ต่อคน:1ปีงบประมาณ
5. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.5 ต่อคน:1ปีงบประมาณ
6. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.6 ต่อคน:1ปีงบประมาณ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ร้อยละ

791
85

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

ระดับชั้น
ร้อยละ

2
85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,058
6,171
6,246
7,094
7,036
6,874

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบ (Impact)
ผู้ปกครองทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร จำนวน 2 ระดับชั้
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
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

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค. 64 - ก.ย.65

104101030344

104101030142

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

2. กิจกรรมที่ 3 ค่า
อุปกรณ์การเรียนนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3069800 บาท
เงินอุดหนุน
รายละเอียด : ค่าอุปกรณ์การเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

จำนวนเงิน
3,069,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
900,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
1,200,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
800,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
169,800.00

369,900.00

195,710.00

0.00

174,190.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369,900 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.64-ก.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
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104101030544

104101030444

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย
3. กิจกรรมที่ 4 ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ

104101030642

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

407,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
407,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

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

925,800.00

0.00

925,800.00

0.00

0.00

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

15,050.00

15,050.00

0.00

0.00

0.00

16,050.00

0.00

16,050.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.64-ก.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
4. กิจกรรมที่ 5 ค่า
หนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.64-ก.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
5. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านภาษา
และวัฒนธรรมตะวันตก
ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.64-ธ.ค.64
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

6. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอบรม
กฎหมาย ICT เบื้องต้น
ระดับชั้น ม.1
104101030742

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.65-มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,050 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 1
มื้อๆละ 60 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
145 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท
• ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 500
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050 บาท
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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

7. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตามรอยเมือง
โบราณ ม.1

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

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.65-มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

104101030942

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

104101031042

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

104101031142

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

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

จำนวนเงิน
108,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
108,900.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

58,340.00

0.00

58,340.00

0.00

0.00

66,840.00

0.00

66,840.00

0.00

0.00

93,350.00

0.00

0.00

93,350.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,900 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร จำนวน 188 คนๆละ 1
มื้อๆละ 80 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 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
ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร จำนวน 148 คนๆละ 1
มื้อๆละ 80 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
148 คนๆละ 2 มือ้ ๆละ 50 บาท
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ
13,400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
148 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท
- ค่าเช่ารถบัส 1 วันๆละ 3 คันๆละ
13,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,840 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร จำนวน 145 คนๆละ 7
มื้อๆละ 60 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
145 คนๆละ 7 มื้อๆละ 30 บาท
- ค่าอุปกรณ์สำหรับสร้างค่ายลูกเสือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,350 บาท
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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

11. กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้น ม.2

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

ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย.65-มิ.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมัธยม

104101031342

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,080 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าใช้สอย
- ค่าบริการการจัดกิจกรรมรวม
ค่าอาหาร ที่พัก และทัศนศึกษา
จำนวน 148 คนๆละ 1,200 บาท
- ค่าตั๋วรถไฟ 148 คนๆละ 500 บาท
- ค่าอุปกรณ์สำหรับสร้างค่ายลูกเสือ
890 บาท

จำนวนเงิน
159,080.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
159,080.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

252,490.00

0.00

252,490.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252,490 บาท

รวม 5,542,700.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมัธยม

2. กิจกรรมที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

3. กิจกรรมที่ 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

4. กิจกรรมที่ 5 ค่าหนังสือเรียน นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
จบการศึกษา 2 ระดับชั้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

791.00

791.00

770.00

770.00

คน

0.00

0.00

241.00

0.00

คน

791.00

0.00

770.00

0.00

คน

791.00

0.00

770.00

0.00

คน

0.00

0.00

770.00

0.00

คน

0.00

0.00

770.00

0.00

คน

0.00

770.00

0.00

0.00
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5. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก

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

7. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยเมือง
โบราณ ม.1

8. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้กรุงศรีอยุธยา ระดับชั้น ม.2

9. กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์
ระดับชั้น ม.3

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

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

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

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0.00

770.00

0.00

0.00

คน

145.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

145.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

145.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

188.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

148.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

145.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

188.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

148.00

0.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมมากขึ้น

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ปี 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

15. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปิยะ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

มีอนันต์
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จำเปนในการประกอบ
อาชี พ และทั กษะที่ จ ะต องใช ดำรงชี วิต อยู ในสังคมการที่ จ ะสรางบั ณ ฑิ ตใหเกิดความรูทั กษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมไดดังที่หวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงสิ่งที่ดีที่
เป น ประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกำลังศึ กษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึ กษาไปแล ว
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมี
ศักยภาพดานอื่นๆเพื่อสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควร
ต องมี ความพร อมด านต างๆก อนจบการศึ กษาให มากที่ สุดคณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตรไดเล็งเห็ น
ความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค
4. วัตถุประสงค
1) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2) เพื่อเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 658,710.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร

5

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

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

102103010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 – 30/09/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 176,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 176,400
บาท

176,400.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
54,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
61,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
36,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
25,200.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร

102103010242

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

3. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตร
ภาษาญี่ปุน

102103010342

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 19,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 263,070
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 282,470 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 100,800 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 62,620
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 163,420 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

282,470.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
33,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
38,610.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
188,110.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
22,750.00

163,420.00

25,000.00

47,880.00

65,240.00

25,300.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103010442

4. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตรสห
วิทยาการอิสลามเพื่อการ
พัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

5. พัฒนานักศึกษาและการ
เรียนการสอน หลักสูตรดนตรี
สากล

102103010542

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 31/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 10,800 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 12,220
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,020 บาท

23,020.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
3,600.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,000
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,400 บาท

13,400.00

6,700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
9,420.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

6,700.00

0.00

0.00

รวม 658,710.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

1

1

1

1

รอยละ

85

85

85

85

ครั้ง

1

1

1

1

98

กิจกรรมยอย

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาญี่ปุน

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรสหวิทยาการอิสลามเพื่อการ
พัฒนา

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรดนตรีสากล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

รอยละ

85

85

85

85

ครั้ง

1

1

1

1

รอยละ

85

85

85

85

ครั้ง

1

1

1

1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ

85

85

85

85

ครั้ง

1

1

0

0

รอยละ

85

85

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสโครงการ 6506000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดำเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทำใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป
กับการพัฒ นาทักษะใหมๆ ที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มี
ความสำคัญ แตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่
2) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 136,190.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

19

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

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

102102010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. พัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

จำนวนเงิน
3,600.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 31/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
3,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102102010342

102102010242

2. สัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/12/64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. อบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยสำหรับสื่อมวลชน
(กิจกรรมสงเสริมทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
ภาษาญี่ปุน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65

102102010442

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

7,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
7,200.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ดำเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตาม
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
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

102102010742

102102010642

102102010542

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

5. อบรมการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐแก
ผูประกอบการใน ศศตวรรษที่
21
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 3,250
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 6,850 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

6. อบรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 31/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
7. สื่อสารอยางไรในยุค New
Normal
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/12/64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
8. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่
21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตร

102102010842

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

6,850.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
6,850.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 21,300
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,500 บาท

28,500.00

0.00

0.00

28,500.00

0.00
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หมวดรายจาย/รายละเอียด

9. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 4,460
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,060 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 9,180
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,380 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

102102010942

ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/65 - 30/09/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

10. เสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (นิติเวชศาสตร)

102102011142

102102011042

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

11. การผลิตสื่อการเรียนการ
สอนประวัติศาสตรในรูปแบบ
บอรดเกมส
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/12/64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

8,060.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
8,060.00

16,380.00

0.00

0.00

16,380.00

0.00

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00
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12. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (การ
ตัดตอเพลง สำหรับใช
ประกอบการสรางสรรคงาน
ทางดานศิลปะการแสดง)

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/12/64

102102011342

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

7,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
7,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 1,300
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,700 บาท

6,700.00

6,700.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 1,300
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่
พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,700 บาท

6,700.00

0.00

6,700.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
13. พัฒนาทักษะการเรียนรู
ดานดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

14. อบรบเชิงปฏิบัติการทาง
ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
102102011442

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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102102011542

15. การฝกวิจัยชุมชน
ภาคสนาม สำหรับรุนพัฒนา
ชุมชน ๒๕๖๒ หมู ๑

102102011642

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65

102102011742

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

7,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
7,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : ดำเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
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

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
16. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
ประยุกตศิลป

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

17. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม
เพื่อการพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
18. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรดนตรีศึกษา

102102011842

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/12/64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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102102011942

19. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรการสอนภาษาจีน

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

จำนวนเงิน
7,200.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
7,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/12/64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

รวม 136,190.00

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

2. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

3. อบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับ
สื่อมวลชน (กิจกรรมสงเสริมทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21)

4. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 สำหรับนักศึกษาภาษาญี่ปุน

5. อบรมการใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐแกผูประกอบการใน ศศตวรรษที่
21

6. อบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนใน ศตวรรษที่ 21

7. สื่อสารอยางไรในยุค New Normal

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม

0

1

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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8. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร

9. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร

10. เสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
๒๑ (นิติเวชศาสตร)

11. การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ประวัติศาสตรในรูปแบบบอรดเกมส

12. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (การตัดตอเพลง สำหรับ
ใชประกอบการสรางสรรคงานทางดาน
ศิลปะการแสดง)

13. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑

14. อบรบเชิงปฏิบัติการทางดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑

15. การฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม สำหรับ
รุนพัฒนาชุมชน ๒๕๖๒ หมู ๑

16. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 หลักสูตรประยุกตศิลป

17. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสห
วิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

0

0

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0
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18. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรดนตรี
ศึกษา

19. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการสอน
ภาษาจีน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม

1

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพื่อ
การดำเนินชีวิตที่เปนสุข รหัสโครงการ 6506000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมายที่ : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาพื้นที่
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65103 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนและผูอื่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 105 จำนวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนำพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการ ไมต่ำกวา (2,000 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ในป จ จุ บั น ประเทศไทยกำลั งเข า สู ภ าวะที่เรีย กวา สังคมผูสูงอายุ ซึ่ งหมายถึง สังคม ที่ มีจ ำนวน
ผูสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งผูสูงอายุเปนวัยที่พรอมไปดวยความรู
ประสบการณ ชี วิ ต มาก เป น ผู สื บ ทอดภู มิ ป ญ ญามิ ให สู ญ หาย มีพ ลั งในการสรางสรรค สิ่ งต างๆ ไดดี เป น
ทรัพ ยากรบุ คคลที่ มีคุณ ค า ลู กหลานและคนรุน หลังควรคำนึงถึ งคุณ ค าและประโยชน ของผู สูงอายุ ดั งนั้ น
หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะไดตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ
ที่จะทำใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมีความสำคัญตอครอบครัวเพื่อใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตและการ
ดำเนินชีวิตที่เปนสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเปนประชากรที่ลวนกำลังเติบโตเจริญวัยขึ้นมาทดแทน
ผูใหญ และจะเป น กำลั งสำคั ญของชาติ ตอไปในอนาคตจึงถื อวาเป น ทรัพยากรบุ คคลของชาติ หากเด็กและ
เยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและรางกายแข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรม
ประจำใจแลว ก็จะเห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองเปนผูที่มีขีดความสามารถและมีคุณคาสงผลให
ประเทศชาติ เจริ ญ สื บ ไป จากข อ มู ล ดั งกล าว คณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพรอมและเตรียมตัวที่ดีแก
ประชาชน จึงเสนอโครงการสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพื่อ
การดำเนินชีวิตที่เปนสุข เพื่อจะทำใหผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น สามารถ
อยูรวมกับครอบครัว และสังคมไดอยางมีความสุข
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพื่อการดำเนิน
ชีวิตที่เปนสุข
2) เพื่อเสริมสรางพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตที่เปนสุข
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 ตำบล/โรงเรียนในตำบล ประชาชนจังหวัดอางทอง 40
ตำบล/โรงเรียนในตำบล
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,950,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นที่เปาหมายในการดำนเนินกิจกรรม
2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนมีความรูความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมากยิ่งขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ตำบล
คน

80
2,000

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

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

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. บริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผลโครงการ

103104010142

ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

2. สงเสริมประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
เพื่อการดำเนินชีวิตที่เปนสุข

103104010242

ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/64 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย/
วัสดุ
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/
คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/
คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาสาธารณูปโภค
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000
บาท
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
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจาง
ทำเลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,650,000
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

300,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
25,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
75,000.00

1,650,000.00

350,000.00

600,000.00

700,000.00

0.00

รวม 1,950,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. บริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผลโครงการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ความกาวหนาของการดำเนิน
โครงการ

หนวยนับ
รอยละ
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ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

10

40

70

100

กิจกรรมยอย

2. สงเสริมประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เปน
สุข

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ

10

40

70

100

คน

400

800

800

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน
มีความรูความเขาในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขมาก
ยิ่งขึ้น

รอยละ

85

85

85

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ รหัสโครงการ 6506000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดนอมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิต
อยางมีคุณคาการเสริมสรางและพัฒ นาศักยภาพทุน มนุษย ในสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2 การ
สรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม และยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข งขั น ได อย างยั่ งยื น จากความจำเป น เรงดวนตามนโยบายของชาติ และตามแผนพั ฒ นาแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ทั้ ง 3 ยุ ท ธศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากตอไป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสำรวจปญหาความตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย
2) เพื่อสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน
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2.1) เพื่อสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในดานทุนชุมชนที่เปนภูมิปญญาและผูสูงอายุ
2.2) เพื่อสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในเชิงพื้นที่
3) เพื่อสรางแรงจูงใจของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน
4) เพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน
5. กลุมเปาหมาย
ครัวเรื่อนเปาหมายที่มีความยากจนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครัวเรือนเปาหมายที่มีความยากจน
เชิงคุณภาพ
1. ครัวเรือนเปาหมายพนจากระดับความยากจน
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน

46

รอยละ

60

รอยละ

90

รอยละ

90

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

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. บริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผลโครงการ

103103020142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/09/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

103103020242

2. สงเสริมศักยภาพชุมชนฐาน
รากมุงสูการสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายไดเพื่อสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแก
ชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหวิทยาลัย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/
วัสดุ
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/
คาเชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง
รถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/
คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาสาธารณูปโภค
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190,000
บาท
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
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 960,000
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

190,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
25,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
60,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
60,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
45,000.00

960,000.00

60,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

รวม 1,150,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. บริหารจัดการและติดตามประเมินผล
โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ความกาวหนาของการดำเนิน
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือน
เปาหมายที่มีความยากจน

2. สงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสู
การสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแก
ชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน
เปาหมายพนจากระดับความ
ยากจน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

20

40

70

100

รอยละ

20

40

70

100

ครัวเรือน

6

20

20

0

รอยละ

0

0

60

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
(COVID 19) รหัสโครงการ 6506000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ปญหาการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ยังคงเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
สงผลโดยตรงตอความมั่นคงดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนประเทศอยางกวางขวาง การ
แพรระบาดของชื้อไวรัส นี้เริ่มขึ้น เมื่ อประมาณเดือนธัน วาคม 2019 และมี การพั ฒ นาสายพั น ธุจ นสงผลถึง
กระบวนการรักษาทางการแพทยยากมากขึ้น จึงเปนที่นาหวั่นวิตกตอสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน
เปนอยางมาก ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสนี้ทำใหเกิดปญหาการวางงาน ปญหาการหยุดชะงัก
ของการศึกษาในกลุมวัยเรียน กิจกรรมทางสังคมนอยลง ปญหาดานสุขภาพ ปญหาขยะติดเชื้อ เปนตน
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันการศึกษา
ที่มีบทบาทและหนาที่โดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
กระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในทองถิ่นใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสงผลถึงการพัฒนาในระดับสังคมและประเทศชาติตามลำดับ จึงตระหนักได
วา การถายทอดองคความรู การสรางความเขาใจ และการสรางความตระหนัก และรวมพัฒนาใหเกิดสังคมที่
นาอยูเปนอีกบทบาทและหนาที่หนึ่งของสถาบันการศึกษาที่อยูในทองถิ่นพึงปฏิบัติ โครงการโครงการเตรียม
ความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID 19) จึงเปนโครงการมุงเนนการ
เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการแพรกระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส เพื่อใหสถานศึกษา สถานที่สำคัญของ
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ชุมชน และสภาพแวดลอมของชุมชนเปนพื้นที่ปลอดภัยตอประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน และเพื่อเปนการสราง
สุขภาวะที่ดีของประชาชน
4. วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในชุมชน
5. กลุมเปาหมาย
จำนวนชุมชน 5 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2565 ถึง วันที่ 31/03/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. สามารถควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในชุมชนได
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุมชน

5

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ชุมชนสามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนในชุมชนมีความเขาใจและสามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได
ดวยตนเอง
ผลลัพธ (Outcome)
ชุมชนมีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตในวิถีแบบใหมไดอยางเปนสุข
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. พัฒนาและสงเสริม
สภาพแวดลอมของชุมชน
เพื่อปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 31/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด :
• คาใชสอย/วัสดุ
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/
คาเชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง
รถ/คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/
คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาสาธารณูปโภค
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000
บาท

150,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
150,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 150,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. พัฒนาและสงเสริมสภาพแวดลอมของ
ชุมชนเพื่อปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุมชน

0

5

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ
ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสในพื้นที่ได

รอยละ

0

80

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6506000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญ
ของการใหบริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพที่เพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงไดจัด
โครงการการบริการวิชาการใหแกชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ตามความตองการของชุมชนสังคมทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคม
และประเทศชาติโดยไดกำหนดแผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อใหการดำเนินงาน
บริการวิชาการของหนวยงานตางๆเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ ยุทธศาสตรของคณะฯรวมทั้งจะทำใหการดำเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการดำเนินการอยาง
เปนระบบมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม
2) เพื่อเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมใน
การบริการวิชาการ
5. กลุมเปาหมาย
ประะชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/06/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 465,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมไดบบรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตาราง
การดำเนินงานของโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

18

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

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

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110040142

1. บริการวิชาการใหความรู
ภาษาจีน
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/64 - 30/12/64

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากรจำนวน 50 ชั่วโมง เปน
เงิน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จำนวนเงิน
30,000.00

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (แบบออนไลน)

127

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. การสอนภาษาญี่ปนุ ในฐานะ
ภาษาตางประเทศกับการบริการ
วิชาการ

103110040242

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 – 30/12/64
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน

103110040342

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

4. สงเสริมศักยภาพและพัฒนา
องคความรูใหกับพนักงานทองถิ่น

103110040442

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 – 30/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
11,200 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,600 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
22,800 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
15,600 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

25,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
25,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. เยาวชนรูเทาทันสื่อ

103110040542

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 – 30/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

6. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและ
เขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน

103110040642

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 21,600 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,400
บาท
คาเบี้ยเลีย้ ง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอืน่ ๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 16,200 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท

25,000.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

25,000.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
7. การเสวนาวิชาการการจัดการ
เรียนการสอนสอนประวัติศาสตร
ในสถานศึกษา

103110040742

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

8. ขับขานรอยเรียงบทเพลงรูรัก
สามัคคี

103110040842

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

103110040942

9. เรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อ
สมวัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/65 - 30/03/65

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
15,600 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 16,800 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
13,200 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท

14,400.00

0.00

14,400.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110041042

10. เสริมพลังชุมชนดวย
กระบวนการมีสวนรวมทำแผนที่
เดินดินการทองเที่ยวชุมชนบาน
กระแชง อำเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

11. เผยแพรความรูทางกฎหมาย
และจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น

103110041142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 21,600 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,400
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
22,800 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

30,000.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
12. บูรณาการการเรียนการสอน
วิชาทักษะเครื่องเอกกับการบริการ
วิชาการสูทองถิ่น

103110041242

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

13. ผลิตภัณฑตกแตงภายในบาน
จากเศษวัสดุกระดาษในครัวเรือน

103110041342

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 18,000 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
12,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
22,800 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

30,000.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะการแสดงในทองถิ่น"

103110041442

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

15. การเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
ในชุมชน

103110041542

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
15,600 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน
22,800 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
16. บูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนสหวิทยาการ
อิสลาม

103110041642

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุน
ใหม”

103110041742

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65
สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

103110041842

18. ขยะกับปญหาสิ่งแวดลอม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/65 - 30/06/65

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 9,000 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท

17,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,600
บาท
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา
รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/
คาที่พัก
- คาอาหารกลางวัน
- อาหารวางเครื่องดื่ม
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ
- คาเชาหองประชุม
- คาวัสดุ
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 14,000 บาท

14,000.00

0.00

0.00

14,000.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร เปนเงิน 9,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

รวม

465,800
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
17,800.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. บริการวิชาการใหความรูภาษาจีน

2. การสอนภาษาญี่ปุนในฐานะ
ภาษาตางประเทศกับการบริการวิชาการ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน

4. สงเสริมศักยภาพและพัฒนาองค
ความรูใหกับพนักงานทองถิ่น

5. เยาวชนรูเทาทันสื่อ

6. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียน
ภาษาไทยเพื่อชุมชน

7. การเสวนาวิชาการการจัดการเรียน
การสอนสอนประวัติศาสตรใน
สถานศึกษา

8. ขับขานรอยเรียงบทเพลงรูรักสามัคคี

9. เรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อสมวัย

10. เสริมพลังชุมชนดวยกระบวนการมี
สวนรวมทำแผนที่เดินดินการทองเที่ยว
ชุมชนบานกระแชง อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการไดพัฒนาความรูทางดาน
ภาษาจีน เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หองสมุด
โรงเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หองสมุด
โรงเรียนที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

30

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

คน

80

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

แหง

0

1

0

0

โรงเรียน

0

1

0

0

คน

0

60

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

40

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

150

0

0

รอยละ

0

90

0

0

คน

0

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

50

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

30

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

40

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ

0

0

85

0
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กิจกรรมยอย
11. เผยแพรความรูทางกฎหมายและจิต
อาสาพัฒนาทองถิ่น

12. บูรณาการการเรียนการสอนวิชา
ทักษะเครื่องเอกกับการบริการวิชาการสู
ทองถิ่น

13. ผลิตภัณฑตกแตงภายในบาน จาก
เศษวัสดุกระดาษในครัวเรือน

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพดานศิลปะการแสดงในทองถิ่น"

15. การเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใน
ชุมชน

16. บูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนสหวิทยาการอิสลาม

17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุนใหม”

18. ขยะกับปญหาสิ่งแวดลอม

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

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

0

90

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

0

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

30

0

รอยละ

0

0

90

0

คน

0

0

30

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

30

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

40

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

40

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

0

0

รอยละ

0

0

85

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรักความสามัคคีจากประวัติศาสตรเพื่อรากฐานสังคมไทย
รหัสโครงการ 6506000016
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65103 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนและผูอื่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 105 จำนวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนำพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการ ไมต่ำกวา (2,000 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นจึงเห็นความสำคัญของยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยมุงหวังใช
ประวัติศาสตรเพื่อสงเสริมความรัก ความสามัคคี สรางความกลมเกลียว และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดย
สาขาวิชาประวัติศาสตรเห็นความสำคัญในการสงเสริมการเรียนรู ทักษะทางประวัติศาสตร เหตุการณสำคัญใน
ประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นถึงจิตสำนึกในการรักชาติ รักประเทศ และเทิดทูนพระมหากษัตริย สาขาวิชา
ประวัติศาสตรจึงมุงหวังที่จะสรางองคความรูประวัติศาสตรในสถานศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกความรัก ความ
ภาคภู มิ ใจในชาติ อธิ ป ไตย และสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ข องไทยที่ ด ำรงอยู ม าอย า งยาวนาน โดยเน น
ประวัติศาสตรในสมั ยอยุธยา กรุงศรีอยุธยาเป นราชธานีเกาของไทยที่มีความสำคัญในฐานะศูน ยกลางของ
ระบบบริหารราชการแผนดิน ศูนยการการเมืองการปกครอง ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ศูนยกลางทางศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีที่รุงเรืองอยูถึง 417 ป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย
2) เพื่อใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรอยุธยาและประวัติศาสตรทองถิ่น
3) ใหความรูเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางประวัติศาสตร
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5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/บรรยาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/06/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 159,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ
ดำเนินงานของกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

300

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจในประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริยมากยิ่งขึ้น
2) นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรอยุธยาและประวัติศาสตรทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
3) นักเรียนมีทักษะและวิธีคิดผานกระบวนการทางประวัติศาสตรมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
กลุมเปาหมายไดรับความรูทางประวัติศาสตรมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
1) นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริยมากยิ่งขึ้นซึ่งจะชวยใหนักเรียน
ไดเรียนรูพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย
2) นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรอยุธยามากยิ่งขึ้น
3) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. อบรมประวัติศาสตรเพื่อ
รากฐานสังคมไทย

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 มื้อละ 100
บาท จำนวน 300 คน เปนเงิน
30,000 บาท
- อาหารวางเครื่องดื่ม มื้อละ 35
บาท จำนวน 2 มื้อ 300 คน เปน
เงิน 21,000 บาท
- คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ
เลมรายงาน/คาจางอื่นๆ/คาเชา
หองประชุม เปนเงิน 57,600
บาท
- คาวัสดุ 7,200 บาท
(ถัวจายทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท

159,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/64 - 30/06/65

103104020142

สถานที่ดำเนินการ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
53,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
53,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
53,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 159,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. อบรมประวัติศาสตรเพื่อรากฐาน
สังคมไทย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม
ประวัติศาสตรเพื่อรากฐาน
สังคมไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา
กิจกรรมมีความรูเพิ่มขึ้น

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

1

1

1

0

รอยละ

85

85

85

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารยเพชชรุง เทียนปวโรจน
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รหัสโครงการ 6507000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ไมมี
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเปนการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนิน
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาด
อาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ. 2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศ ในกลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทำในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ
เวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิด
ปญหาภาวะการมีงานทำของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด
คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดาน
ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทำงาน
ไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทำงานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆดาน ทั้งทางดานวิชาการ
และวุฒิภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่
สำคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดาน
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วิชาการ ดังเปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี
รวมทั้งความรูตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทำโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปน
การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาอันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะ
วิทยาการจัดการสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2)เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูศตวรรษที่ 21
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 707 คน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนโดยนำนักศึกษาเขาศึกษาดูงานและ
จัดอบรมเพิ่มเติมตามศาสตรวิชาชีพ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 310,650.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เขารวมกิจกรรม
2. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 1
2. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 2
3. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 3
4. รอยละการเบิกจาย ไตรมาส 4
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายรายหัวผูเขารวมกิจกรรม
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
รอยละ

707
85

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

27
47
22
5

บาท

440

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรูเพิ่มพูนประสบการทั้งทางตรงและทางออมโดยผาน
การเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ
2) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
ผลกระทบ (Impact)
-ไมมีผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาศักยภาพสูศตวรรษที่ 21
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102103020242

102103020142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมอบรมนวัตกรรม
นักศึกษากลุม A และ กลุม B
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษากลุม A
และ กลุม B (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 1
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600
บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 1
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600
บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

102103020542

102103020442

102103020342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. อบรมเตรียมความพรอม
นักศึกษา อบรมการขายและการ
บริการ Service mind
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมรายงานผลประจำป
ระหวางสาขากับบริษัทฯ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมประชุมผูปกครอง
และทำสัญญารับทุนการศึกษา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2565

102103020642

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. กิจกรรมอบรมตนกลา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฏาคม - กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 1
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600
บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : 1.
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท =
1,400 บาท
2.คาอาหารกลางวัน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท = 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,400
บาท
ใชสอย
รายละเอียด :
คาอาหารกลางวัน 20
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท = 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000
บาท

3,400.00

3,400.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

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

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

102103020742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
7. กิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565

102103020842

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. กิจกรรมอบรม Excel for HR
(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102103020942

9. กิจกรรมอบรมกฎหมาย
แรงงาน (สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102103021042

10. จัดซื้อวัสดุสาขา (สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาเชารถ
ตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500
บาท

2,500.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
2,500.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : 1.คา
สมนาคุณวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600
บาท = 3,600 บาท
2.คาอาหารกลางวัน
สำหรับผูเขาอบรม 12
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท = 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,800
บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : 1.คา
สมนาคุณวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600
บาท = 3,600 บาท
2.คาอาหารกลางวัน
สำหรับผูเขาอบรม 12
คนๆละ 1 มื้อๆละ 100
บาท = 1,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,800
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อ
วัสดุสาขา 1 ครั้งๆละ
11,280 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
11,280 บาท

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

11,280.00

11,280.00

0.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
11. กิจกรรมศึกษาดูงาน
(สาขาวิชาการตลาด)

102103021142

ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

102103021342

102103021242

12. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ตามศาสตร (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ
เพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับสาขาวิชาการเปน
ผูประกอบการและสาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศสำหรับป
การศึกษา 2565

แผนการปฏิบตั งิ าน

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
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คา
วิทยากร 4 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท =
14,400 บาท
2.คาวัสดุ 360 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
14,760 บาท

23,760.00

0.00

23,760.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

14,760.00

14,760.00

0.00

0.00

0.00

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

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

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. ศึกษาดูงานเสริมสราง
ประสบการณเรียนรู (สาขาวิชา
การโรงแรม)

102103021442

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103021542

15. อบรมนักศึกษา ป 4 สู
ตลาดแรงงาน (สาขาวิชาการ
จัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565

102103021642

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
16. ฝกทักษะภาวะผูนำนักศึกษา
การจัดการ ป 1-3 (สาขาวิชา
การจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102103021742

17. ประกวดแผน CANVAS
(สาขาวิชาการจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102103021842

18. กิจกรรมพบปะผูปกครอง
นักศึกษาป 2565 (สาขาวิชาการ
จัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.
คาตอบแทนวิทยากร 4
คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ
600 บาท = 7,200 บาท
2.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 60 คนๆละ 1
มื้อๆละ 35 บาท =
2,100 บาท
3.คาจัดทำเลมรายงาน
โครงการ 3 เลมๆละ 100
บาท = 300 บาท
4.คาวัสดุ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
11,600 บาท
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
ใชสอย
รายละเอียด : คาจัดทำ
เลมรายงานโครงการ 3
เลมๆละ 100 = 300
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,900.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
3,900.00

11,600.00

0.00

11,600.00

0.00

0.00

16,600.00

0.00

0.00

16,600.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

148

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

102103022042

102103021942

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
19. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 1
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 2
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565

102103022142

สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
21. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 3
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

102103022242

22. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิ
สติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

4,000.00

0.00

4,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจาง
เหมารถบัสโดยสาร
13,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
13,400 บาท

13,400.00

0.00

13,400.00

0.00

0.00

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
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

33,450.00

0.00

0.00

33,450.00

0.00

5,720.00

0.00

5,720.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจาง
เหมารถโดยสาร 2 คันๆ
ละ 1 วันๆละ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,000
บาท

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103022442

102103022342

23. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ดาน ICT (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
24. กิจกรรมอบรมดานการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อ
สรางงานทางธุรกิจ (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565

102103022542

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
25. กิจกรรมเสริมทักษะทางดาน
การเขียนโปรแกรมในยุค 4.0
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565

102103022642

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
26. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มิถุนายน 2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

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

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

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

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

102103022742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
27. การศึกษาดูงานนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (สาขาวิชา
การบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565

102103022842

สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง
28. การอบรมโปรแกรม Excel
ชั้นสูงในงานบัญชี (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

102103022942

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
29. การอบรม Business
Simulation (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

102103023042

30. การอบรมโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีขั้นสูง
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

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

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
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

37,600.00

37,600.00

0.00

0.00

0.00

14,860.00

0.00

14,860.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102103023142

31. เปดบานสภาวิชาชีพบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
ภาคกลาง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน

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

รวม

310,650.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
4,720.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมอบรมนวัตกรรมนักศึกษา
กลุม A และ กลุม B (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

2. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษากลุม A และ กลุม B
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

3. อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา
อบรมการขายและการบริการ Service
mind (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)

4. กิจกรรมรายงานผลประจำประหวาง
สาขากับบริษัทฯ (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)

5. กิจกรรมประชุมผูปกครองและทำ
สัญญารับทุนการศึกษา (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

กิจกรรม

0

1

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับองคความรูดานนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

0

0

0

1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับองคความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ดำเนินงานประจำปเปนไปตาม
แผนที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
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6. กิจกรรมอบรมตนกลา (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

7. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)

8. กิจกรรมอบรม Excel for HR
(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย)

9. กิจกรรมอบรมกฎหมายแรงงาน
(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย)

10. จัดซื้อวัสดุสาขา (สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย)

11. กิจกรรมศึกษาดูงาน (สาขาวิชา
การตลาด)

12. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

13. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใช
ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการและ
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศสำหรับ
ปการศึกษา 2565

14. ศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณ
เรียนรู (สาขาวิชาการโรงแรม)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง
และนักศึกษามีความเขาใจใน
เรื่องสัญญารับทุน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
วิชาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

0

0

85

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

1

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามี
วัสดุใชเพียงพอในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาในทุกชั้นปที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทักษะความรูตามศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

รอยละ

100

0

0

0

คน

0

80

0

0

รอยละ

0

80

0

0

คน

40

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขามีวัสดุ
เพียงพอใชตลอดปการศึกษา
2565
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาไดรับการพัฒนา

รอยละ

0

100

0

0

คน

0

20

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
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15. อบรมนักศึกษา ป 4 สู
ตลาดแรงงาน (สาขาวิชาการจัดการ)

16. ฝกทักษะภาวะผูนำนักศึกษาการ
จัดการ ป 1-3 (สาขาวิชาการจัดการ)

17. ประกวดแผน CANVAS (สาขาวิชา
การจัดการ)

18. กิจกรรมพบปะผูปกครองนักศึกษา
ป 2565 (สาขาวิชาการจัดการ)

19. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 1 (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)

20. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 2 (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)

21. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ชั้นปที่ 3 (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส)

22. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิสติกส
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

23. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน ICT
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่
เขารวมโครงการไดรับความรูและ
ทักษะในงานบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูปกครอง
และนักศึกษามีความรูความ
เขาใจการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทักษะความรูตามศตวรรษที่ 21

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

20

0

0

คน

0

0

23

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

60

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

0

3

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

80

0

0

0
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กิจกรรมยอย
24. กิจกรรมอบรมดานการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตเพื่อสรางงานทาง
ธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

25. กิจกรรมเสริมทักษะทางดานการ
เขียนโปรแกรมในยุค 4.0 (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)

26. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

27. การศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี (สาขาวิชาการบัญชี)

28. การอบรมโปรแกรม Excel ชั้นสูง
ในงานบัญชี (สาขาวิชาการบัญชี)

29. การอบรม Business Simulation
(สาขาวิชาการบัญชี)

30. การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีขั้นสูง (สาขาวิชาการบัญชี)

31. เปดบานสภาวิชาชีพบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

กิจกรรม

0

1

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทักษะความรูตามศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม

รอยละ

0

80

0

0

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

80

0

ครั้ง

0

1

1

0

รอยละ

0

100

100

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

คน

33

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

คน

0

23

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

0

33

รอยละ

0

0

0

85

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทักษะความรูตามศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ที่จัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามี
วัสดุใชเพียงพอตลอดปการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ 6507000010
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนงานสนับสนุนนโยบายที่มุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมในการ
ดำเนินการที่สอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลอง
กับภารกิจ การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนให
อาจารย สามารถจัดการเรียนการสอน และบริหารงานตาง ๆ บรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวในแผนการจัดการ
เรียนการสอน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการพัฒนาวารสารในระดับ
คณะใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงจำเปนที่จะตอง
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารหลักสูตร ใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามศาสตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF
3) เพื่อพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการใหเขาสูฐานขอมูล TCI ที่สูงขึ้น
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ
6. วิธีการดำเนินงาน 1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การแขงขันทางวิชาการ
3. ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 65,650.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1.จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. 2.จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตร
3. 3.จำนวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. 1. รอยละหลักสูตรที่ไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. 2.รอยละหลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตร
3. 3.รอยละของวารสารที่ไดรับการตีพิมพ
เชิงเวลา
1. 1.รอยละของงานแลวเสร็จตามระยะเวลา
2. 2.รอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกไดทันตามเวลาที่กำหนด

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ
2) หลักสูตรไดรับการปรับปรุงใหรอบระยะเวลาที่กำหนด
3) หลักสูตรไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
-ไมมีผลลัพธ (Outcome)
1) นักศึกษามีทักษะทางดานวิชาการที่สูงขึ้น
2) มีหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหม
3) หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกหลักสูตร
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร
หลักสูตร
คน

1
1
59

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
85
85

กิจกรรม
รอยละ

3
85

รอยละ

100

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

102102020142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2.การแขงขันทางวิชาการ

102102020242

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี

3.ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการ
จัดการ

102102020342

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : •
คาตอบแทน
คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน
ๆ ละ 1,800 บาท
เปนเงิน 19,800 บาท
• คาใชสอย
คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม จำนวน 110
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 6 บาท
เปนเงิน 660 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,460
บาท
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
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

20,460.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
20,460.00

21,000.00

0.00

21,000.00

0.00

0.00

24,190.00

24,190.00

0.00

0.00

0.00

รวม

65,650.00

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

2. 2.การแขงขันทางวิชาการ

3. 3.ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการ
จัดการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
อาจารยที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
หลักสูตรที่ไดรับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รัอยละ
นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
หลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

0

59

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

10

0

0

รอยละ

0

85

0

0

รายการ

2

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6507000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการพัฒ นาทองถิ่น รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอน ในระดั บ อุดมศึ กษาให ความสำคัญ กับ การลงมือปฏิบัติ ศึกษา คน ควา ทดลอง ระหวางนักศึกษากับ
อาจารย และได ม อบหมายให ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง เป น ส ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบผูรับผิดชอบโครงการ มีหนาที่บริหาร
จัดการงานบริการวิชาการใหกับ ชุมชน โดยเนนพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง การ
ดำเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2565 จึงไดใชขอมูลจากการลงประชาคมบริการวิชาการ และการสำรวจ
ขอมูลปญหาและความตองการทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เปดเวทีเพื่อเสนอความ
ต อ งการในการพั ฒ นา และเงื่ อ นไขที่ จ ะดำเนิ น การร ว มกั บ หน ว ยงานภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการ เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น ใหสมกับปรัชญาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา “สรางสรรคปญญาเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวมและยั่งยืน”โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การบริการวิ ช าการ งานวิ จั ย ควรเป น กิ จ กรรมที่ส ามารถเชื่อมโยงความรูที่ใชส อนผานนั กศึกษา หรือผาน
กิ จ กรรมประจำรายวิ ช าต า งๆ และต อ งเป น การเชื่ อ มโยง ผลการวิจั ย ที่ ค ณะหรือ สาขาวิ ช า มี ไปสู ก ารใช
ประโยชน หรือเปนการนำความรู ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยตอไป
ดังนั้น การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย จึงเปนสิ่งสำคัญ ที่กอใหเกิดการเรียนรู
ของนักศึกษา เนื่องจากเปนการนำองคความรูของสาขาวิชาไปสูการบริการวิชาการจากความสำคัญขางตน
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางความเขมแข็งใหธุรกิจชุมชนที่ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ
2) เพื่อเพิ่มกลุมธุรกิจชุมชนที่ใชแนวทางพระราชดำริ
3) เพื่อใหเกิดกลุมธุรกิจชุมชนกลุมใหม มีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหธุรกิจชุมชนมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตลาด สินคา และแขงขันกับจังหวัดอื่นๆ ได
5) เพื่อสรางและพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก/ของฝากประจำชุมชน
6) เพื่อใหผูสูงอายุในชุมชนมีอาชีพ เพิ่มรายได
5. กลุมเปาหมาย
ชุมชนในพื้นที่เปาหมายการพัฒนา
6. วิธีการดำเนินงาน การจัดอบรม บรรยายใหความรู และการฝกปฏิบัติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 385,100.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการอบรมโครงการบูรณาการบริการวิชาการ งานวิจัย
2. จำนวนผูเขารับการอบรมในพื้นที่เปาหมายเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการไมนอยกวา
2. มีการบูรณาการดานงานวิจัยกับการบริการวิชาการไมนอยกวา
3. รอยละของความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนตอการดำเนินการตอคนในการจัดกิจกรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

พื้นที่
คน

12
560

รอยละ
รอยละ
รอยละ

85
60
85

รอยละ

100

บาท

688

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (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 เพิ่มรายได ลดรายจาย
2) เกิดการตอยอดเปนงานวิจัย มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับ
รายไดชุมชน
(สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงิน
การธนาคาร)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ
6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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

103110050142

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน
30,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103110050342

103110050242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

2. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบจำลอง
สถานการณโซอุปทาน
(Beer Game) เพื่อปน
นักโลจิสติกสรุนเยาวสู
ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- 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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
14,400 บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 40
คน ๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ
1 มื้อ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย.-มิ.ย. 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

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

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

23,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
23,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

25,200.00

0.00

0.00

25,200.00

0.00
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103110050442

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางสื่อ
ดิจิทัล (สาขาวิชา
การตลาด)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 30
คนๆละ2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,100
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 30 คนๆละ2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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
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 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.-มี.ค.2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

103110050542

5. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อการ
สื่อสาร (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.-มี.ค.2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

103110050642

6. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียม
ความพรอมสูการ
พัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชน(สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค.-มี.ค.2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

28,100.00

0.00

28,100.00

0.00

0.00
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103110050842

103110050742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

7. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชน(สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 12 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 21,600บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 4 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 5,600 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 2
มื้อๆละ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย.-มิ.ย. 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

8. กิจกรรม “อบรมเชิง
ปฏิบัติการบทเรียนจาก
วิกฤต COVID-19 สู
การวางแผนความเสี่ยง
ในธุรกิจชุมชนเทรนด
ใหมภายใตวิถี New
Normal”(สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

23,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
23,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

43,600.00

0.00

43,600.00

0.00

0.00
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103110050942

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

9. กิจกรรม“อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจโดยใช
Business Model
CANVAS” ครั้งที่ 1
(สาขาวิชาการจัดการ)

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 มื้อๆ
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
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 มื้อๆ
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
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 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 2,800บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 2565

103110051042

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง
10. กิจกรรม “อบรม
เชิงปฏิบตั ิการการเขียน
แผนธุรกิจโดยใช
Business Model
CANVAS” ครั้งที่ 2
(สาขาวิชาการจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
ก.ค. - ส.ค. 2565

103110051142

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง
11. กิจกรรม “อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การออกแบบและ
ตกแตงเครื่องดื่มใน"
(สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโรงแรม)
ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

15,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
15,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

- 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
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 30,000 บาท
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103110051242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

12. กิจกรรม “อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสายอาชีพของ
บุคลากรดานผลิตภัณฑ
ชุมชนสูตลาดสมัยใหม
แบบบยั่งยืน
(บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MBA)

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 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

103110051342

13. กิจกรรม “อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑจาก
วัสดุธรรมชาติ”
(สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

21,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
21,700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

14. กิจกรรม “อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยุค
4.0” (สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท
• คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1
มื้อๆละ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

15. กิจกรรม “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษีอากรสำหรับ
ธุรกรรมระหวาง
ประเทศที่
ผูประกอบการและผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในยุค ไทยแลนด 4.0
ควรรู "(สาขาวิชาการ
บัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม สิงหาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รวม 385,100.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
รายไดชุมชน (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
อบรม

คน

170

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

40

0

0

0

กิจกรรมยอย

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบจำลองสถานการณโซอุปทาน (Beer
Game) เพื่อปนนักโลจิสติกสรุนเยาวสู
ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน)

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัด
ตอวิดีโอดวยโปรแกรม Adobe
Premiere Pro” โดยการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนงานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
สื่อดิจิทัล (สาขาวิชาการตลาด)

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร (สาขาวิชา
การตลาด)

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมสูการพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชน(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

8. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ
บทเรียนจากวิกฤต COVID-19 สูการ
วางแผนความเสี่ยงในธุรกิจชุมชนเทรนด
ใหมภายใตวิถี New Normal”(สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจชุมชน)

9. กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแผนธุรกิจโดยใช Business Model
CANVAS” ครั้งที่ 1 (สาขาวิชาการ
จัดการ)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

85

0

0

0

คน

0

0

40

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

40

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

30

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

40

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

40

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

40

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

30

0

0
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กิจกรรมยอย

10. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแผนธุรกิจโดยใช Business Model
CANVAS” ครั้งที่ 2 (สาขาวิชาการ
จัดการ)

11. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการออกแบบและตกแตง
เครื่องดื่มใน"(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม)

12. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสายอาชีพของบุคลากรดาน
ผลิตภัณฑชุมชนสูตลาดสมัยใหมแบบบ
ยั่งยืน (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA)

13. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ”
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

14. กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยุค 4.0” (สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย)

15. กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหวาง
ประเทศทีผ่ ูประกอบการและผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ในยุค ไทยแลนด 4.0 ควรรู
"(สาขาวิชาการบัญชี)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

0

30

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

0

85

คน

0

40

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

40

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

40

0

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

40

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

0

40

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมไดรับความรูเ พิ่มขึ้น

รอยละ

0

0

0

85

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานราก
รหัสโครงการ 6507000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :

173

KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ในปงบประมาณ 2565 รัฐบาลไดจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปงบประมาณ 2565 ซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่องมาเปนปที่ 3 เพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ผานกลไกหมูบาน ดวยการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสงเสริมการกระจายรายไดใหทั่วถึง
เนนการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของหมูบาน โดยการพัฒนาในดานสังคม
และคุณภาพชีวิตควบคูไปกับการพัฒ นาดานเศรษฐกิจในพื้นที่ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานหนึ่งที่ชวยในการบำบัดทุกข บำรุงสุขในการใหความรู
และการสงเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ซึ่งเปนนโยบาย
สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน และประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได อย างแท จริง และการดำเนิ นโครงการในป ที่ผานมาไดรับ การตอบรับ จากชุมชนเปน อย างดี
ครัวเรือนไดรับการยกระดับและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางเห็นผลเปนรูปธรรม ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ.
2565 คณะวิทยาการจัดการ จึงไดเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานรากเปนเวลาอีก 1 ป
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชุมชนในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2) ยกระดับรายไดและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพใหกับครัวเรือนในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
1) ครัวเรือนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 40 ครัวเรือน
2) รายไดครัวเรือนสูงขึ้นจากกอนเขารวมโครงการรอยละ 10
3) จำนวนครัวเรือนที่คณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน
6. วิธีการดำเนินงาน สำรวจ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล และสรุปผลโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครัวเรือนที่คณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปญญา
อารมณและสังคม
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการที่ดำเนินการตามไตรมาสที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน

44

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) ครัวเรือนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 40 ครัวเรือน
2) รายไดครัวเรือนสูงขึ้นจากกอนเขารวมโครงการรอยละ 10
3) จำนวนครัวเรือนที่คณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน
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ผลกระทบ (Impact)
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว
ผลลัพธ (Outcome)
1) ครัวเรือนมีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถสรางเปนอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
2) ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) ผลิตภัณฑจุดเดนแหงภูมิปญญาทองถิ่นจากจำนวนครัวเรือนที่คณะวิทยาการจัดการเขามาให
ความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103103040242

103103040142

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. กิจกรรมการลงพื้นที่
สำรวจความตองการชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมการประชุม
คัดเลือกครัวเรือนในชุมชน
(11 ครัวเรือน) สาขาวิชาการ
จัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564
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 วัน ๆ
ละ 2,500 รวม 5000 บาท
คาถายเอกสาร 100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5820 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง

5,820.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
5,820.00

2,500.00

2,500.00

จำนวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2500 บาท
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103103040342

3. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือน (สาขาวิชาการ
จัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

103103040442

4. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาตรา
สินคา ครั้งที่ 1 (สาขาวิชา
การจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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 มื้อ
ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20
คน ๆ ละ 2 มื้อ 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 ครั้ง 2600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21260 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อ
ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20
คน ๆ ละ 2 มื้อ 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
ถัว่ เฉลี่ยจายทุกรายการ

21,260.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

48,460.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

21,260.00

0.00

0.00

48,460.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103103040542

5. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาตรา
สินคา ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

6. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาการจัดการ)

103103040642

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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 มื้อ
ๆ ละ 100 บาท 2000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20
คน ๆ ละ 2 มื้อ 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
วัสดุ จำนวน 1 ครั้ง รวม 30000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48460 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600
รวม 7200 บาท
คาอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 มือ้
ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20
คน ๆ ละ 2 มื้อ 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

48,460.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

98,460.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98460 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

48,460.00

0.00

0.00

0.00

98,460.00

0.00

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103103040842

103103040742

7. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาชอง
ทางการจัดจำหนาย
(สาขาวิชาการจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

8. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ
ออนไลนและสื่อ
ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา
การจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565

103103040942

สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา
9. กิจกรรมเปดเวที (คืน
ขอมูลใหชุมชน) อำเภอ
ทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256530/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.ทาเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600
รวม 7200 บาท
คาอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ
ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20
คน ๆ ละ 2 มื้อ 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
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

68,460.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

48,760.00

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 มื้อ
ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20
คน ๆ ละ 2 มื้อ 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
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

23,820.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

68,460.00

0.00

0.00

0.00

48,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,820.00

103103041042

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

10. กิจกรรมการสำรวจ
ครัวเรือนใน อำเภอบาน
แพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (5 ครั้ง)
(สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)

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

42,050.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
42,050.00

8,790.00

25,760.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564

103103041142

สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา
11. กิจกรรมประชุมเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

103103041242

12. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได (สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

8,790.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,760.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42050 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

ใชสอย
รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ
1 วันๆละ 120 บาท รวม 600 บาท
คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 รวม 3000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ
2 มื้อๆละ 35 บาท รวม 2100 บาท
คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500
บาท
คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 590 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8790 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อๆ
ละ 100 รวม 3000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ
2 มื้อๆละ 35 บาท รวม 2100 บาท
คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25760 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

180

103103041342

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

13. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางเสริม
อาชีพเพื่อยกระดับรายได
ของครัวเรือน (5 ครั้ง/5 วัน)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 2
คนๆละ 30 ชั่วโมงๆละ 600 บาท รวม
36000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 5 วันๆละ 120
บาท รวม 1800 บาท
คาเชารถตู 5 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500
บาท รวม 12500 บาท
คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 5 มื้อๆ
ละ 100 บาท รวม 15000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ
10 มื้อๆละ 35 บาท รวม 10500
บาท
คาจางทำสื่อออนไลน 1 งานๆละ
50,000 บาท
คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 64,840 บาท

190,640.0
0

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

103103041442

14. กิจกรรมศึกษาดูงาน
(สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565

103103041542

สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา
15. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลลัพธของโครงการ
และติดตามความกาวหนา
ครัวเรือน (สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 190640 บาท
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

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

190,640.00

0.00

0.00

43,400.00

0.00

0.00

43,400.00

0.00

28,200.00

0.00

0.00

28,200.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43400 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 4
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท รวม
14400 บาท
คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท รวม 3000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ
2 มื้อๆละ 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
ถั่งเฉลี่ยจายทุกรายการ
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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103103041642

16. กิจกรรมเปดเวที
ครัวเรือน อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256530/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.บานแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา

103103041742

17. การประชุมชี้แจงแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายไดครัวเรือน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564

103103041842

สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช อ.บางปะหัน
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
18. การลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูลครัวเรือน พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน (สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช อ.บางปะหัน
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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 มื้อๆ
ละ 100 บาท รวม 3000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ
2 มื้อๆละ 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

27,160.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

7,650.00

19,750.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27160 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำเอกสาร
สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 30
คน จำนวนชุดละ 50 บาท รวม 4500
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท รวม 3150 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7650 บาท
ถั่วเฉลี่ยนจายทุกรายการ

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
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 3 วัน ๆละ
1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวนครั้งละ 30
คน รวม 9450 บาท
คาวัสดุ 1 ครั้ง 1000 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19750 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

27,160.00

7,650.00

0.00

0.00

0.00

19,750.00

0.00

0.00

0.00

103103041942

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

19. ถอดบทเรียนองคความรู
ประชาชนเพื่อการเขารวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดครัวเรือน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำเอกสาร
สำหรับกลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 30
คน จำนวนชุดละ 30 บาท รวม 2700
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท ครั้งละ 30 คน รวม 3150
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5850 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

5,850.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
5,850.00

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 มื้อละ 100 บาท
จำนวน 3 มื้อๆ ละ 30 คน รวม 9000
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35
บาท จำนวน 6 มื้อๆ ละ 30 คน รวม
6300 บาท
คาวัสดุ จำนวน 3 ครัง้ ๆ ละ 1,000
บาท รวม 3000 บาท

47,400.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564

103103042042

สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช อ.บางปะหัน
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
20. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดครัวเรือน อ.
มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47400 บาท
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

183

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

0.00

47,400.00

0.00

0.00

103103042142

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

21. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดครัวเรือน อ.
บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)

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 มื้อละ 100 บาท
จำนวน 3 มื้อๆ ละ 30 คน รวม 9000
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35
บาท จำนวน 6 มื้อๆ ละ 30 คน รวม
6300 บาท
คาวัสดุ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1,000
บาท รวม 3000 บาท

47,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

47,400.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565

103103042242

สถานที่ดำเนินการ
อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดครัวเรือน อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47400 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อละ 100 บาท
จำนวน 3 มื้อๆ ละ 30 คน รวม 9000
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35
บาท จำนวน 6 มื้อๆ ละ 30 คน รวม
6300 บาท
คาวัสดุ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1,000
บาท รวม 3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47400 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

47,400.00

0.00

0.00

47,400.00

0.00

0.00

103103042342

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

23. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)

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 มื้อละ 100 บาท
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 คน รวม 6000
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ
35 บาท จำนวน 4 มื้อๆ ละ 30 คน
รวม 4200 บาท
คาวัสดุ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1,000
บาท รวม 2000 บาท

24,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

24,400.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา

103103042442

24. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24400 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อละ 100 บาท
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 คน รวม 6000
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35
บาท จำนวน 4 มื้อๆ ละ 30 คน รวม
4200 บาท
คาวัสดุ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1,000
บาท รวม 2000 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24400 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

185

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

24,400.00

0.00

0.00

24,400.00

0.00

103103042542

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

25. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน 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 มื้อละ 100 บาท
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 คน รวม 6000
บาทคน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35
บาท จำนวน 4 มื้อๆ ละ 30 คน รวม
4200 บาท
คาวัสดุ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1,000
บาท รวม 2000 บาท

24,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

79,750.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

103103042642

26. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลลัพธของกิจกรรม อ.
มหาราช อ.บางปะหัน อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256530/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช อ.บางปะหัน
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24400 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3
ครั้ง ๆ ละ จำนวน 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท รวม 10800 บาท
คาจางจัดทำเพจรวมผลิตภัณฑสำหรับ
3 ชุมชน และโฆษณาเพจ 1 งานๆละ
42,000 บาท
คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆ ละ 3 วัน
ๆ ละ 2,500 บาท รวม 7500 บาท
คาอาหารกลางวัน สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 1 วัน ๆละ
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จำนวนครั้งละ
30 คน รวม 9000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สำหรับ
กลุมเปาหมาย 3 พื้นที่ ๆ ละ 3 วัน ๆละ
1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวนครั้งละ 30
คน รวม 9450 บาท
คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ1,000 บาท
เปนเงิน 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 79750 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

24,400.00

0.00

0.00

0.00

79,750.00

103103042842

103103042742

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

27. การติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดกับคนใน
ชุมชนฐานราก 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 พื้นที่ ๆ ละ 1 วัน ๆละ
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จำนวนครั้งละ
30 คน รวม 9000 บาท

19,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

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 พื้นที่ ๆ ละ 1 วัน ๆละ
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จำนวนครั้งละ
30 คน รวม 9000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19800 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

19,800.00

0.00

รวม

1,100,00
0

ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256530/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช อ.บางปะหัน
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
28. กิจกรรมเปดเวที (คืน
ขอมูลใหพื้นที่) อ.มหาราช
อ.บางปะหัน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256530/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
อ.มหาราช อ.บางปะหัน
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

19,800.00

0.00

0.00

19,800.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19800 บาท
ถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความ
ตองการชุมชน (สาขาวิชาการจัดการ)
2. กิจกรรมการประชุมคัดเลือกครัวเรือน
ในชุมชน (11 ครัวเรือน) สาขาวิชาการ
จัดการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ
คน

85.00
20.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00
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3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ
บัญชีครัวเรือน (สาขาวิชาการจัดการ)
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาตราสินคา ครั้งที่ 1 (สาขาวิชาการ
จัดการ)
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาตราสินคา ครั้งที่ 2
6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาการจัดการ)
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการจัดจำหนาย
(สาขาวิชาการจัดการ)
8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อออนไลนและสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาการจัดการ)
9. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลใหชุมชน)
อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการ)
10. กิจกรรมการสำรวจครัวเรือนใน
อำเภอบานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (5 ครั้ง) (สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย)
11. กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย)
12. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย)
13. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายไดของ
ครัวเรือน (5 ครั้ง/5 วัน)
14. กิจกรรมศึกษาดูงาน (สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0.00

20.00

0.00

0.00

รอยละ
คน

0.00
0.00

85.00
20.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

85.00
20.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รอยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
20.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
20.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู
เดินทางไปจัดอบรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
3.00

0.00
0.00

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
20.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูรวม
สำรวจขอมูล

รอยละ
คน

0.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมประชุม

รอยละ
คน

85.00
5.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

85.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

รอยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
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15. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลลัพธ
ของโครงการและติดตามความกาวหนา
ครัวเรือน (สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)
16. กิจกรรมเปดเวทีครัวเรือน อ.บาน
แพรก จ.พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย)
17. การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)
18. การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลครัวเรือน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน)
19. ถอดบทเรียนองคความรูประชาชน
เพื่อการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน)
20. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน)
21. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน)
22. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ครัวเรือน อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน)
23. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
เสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

85.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

85.00
30.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
30.00

0.00
0.00
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กิจกรรมยอย

24. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
เสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน)
25. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
เสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายไดตามบริบท
ของครัวเรือน อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
26. การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลลัพธของ
กิจกรรม อ.มหาราช อ.บางปะหัน อ.
นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน)
27. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดกับคนในชุมชนฐานราก อ.
มหาราช อ.บางปะหัน อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
28. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลใหพื้นที่)
อ.มหาราช อ.บางปะหัน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจชุมชน)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
30.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

30.00
30.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
0.00

0.00
30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง รหัสโครงการ 6507000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ X ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) โดยนอมนำหลักการทรงงาน
แนวคิดทฤษฎีใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราโชบายสมด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปนหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
คณะวิทยาการจัดการ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นทั้ง 8
ชุมชน มีอาชีพ และรายได อยางยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรที่มีความรูในศาสตรตางๆ
ที่ พ ร อ มจะพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค าในชุ ม ชนให ได รั บ มาตรฐาน เพื่ อ เป น การยกระดั บ มาตรฐานสิ น ค า ให ได
มาตรฐานซึ่งเปนไปตามนโยบายในการบริหารจัดการของภาครัฐ และการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒ นา
อาชีพ ใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือน นอกจากนั้นยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสินคาเพื่อนำไปสู
มาตรฐานใหมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณของชุมชน โดยการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาสินคา
ใหมีคุณภาพตรงตอความตองการของตลาดและสามารถขยายสินคาใหเกิดการสรางรายไดอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ
3) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของชุมชนในพื้นที่เปาหมายใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
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5. กลุมเปาหมาย
1) กลุมชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) กลุมชุมชนจังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดเวทีประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม/ประเมินผล
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ
3) ศึกษาดูงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,920,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ
2. จำนวนประชาชนในพื้นที่เปาหมายเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนคาใชจายในการโครงการที่สามารถเบิกจายไดทันตามเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุมชน
คน

8
20

ผลิตภัณฑ

8

รอยละ

100

รอยละ

100

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

103102010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. กิจกรรมการเตรียมการ
ผลิตภัณฑเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
อางทอง จัดเวทีประชุม 1
ครั้ง (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆ
ละ 2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2564

103102010242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

จำนวนเงิน
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แผนการปฏิบตั งิ าน

5,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
5,900.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

55,200.00

0.00

55,200.00

0.00

0.00

103102010342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
คิดตนทุนการผลิต 1
ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 25,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102010442

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางตราสินคา 1 ชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

จำนวนเงิน

195

แผนการปฏิบตั งิ าน

14,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
14,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

38,100.00

0.00

38,100.00

0.00

0.00

103102010542

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 28,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 6 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 1 วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102010742

103102010642

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

7. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
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แผนการปฏิบตั งิ าน

41,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
41,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

14,100.00

0.00

0.00

14,100.00

0.00

3,700.00

0.00

0.00

3,700.00

0.00

103102010842

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

8. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

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

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102010942

9. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความ
พรอมเพื่อสงเสริมการขาย
และบริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102011042

10. กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

จำนวนเงิน

197

แผนการปฏิบตั งิ าน

14,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
14,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

14,100.00

0.00

0.00

14,100.00

0.00

32,000.00

0.00

0.00

32,000.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102011142

11. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102011342

103102011242

12. สรุปผลโครงการ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
13. กิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑเพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน จังหวัดอางทอง จัด
เวทีประชุม 1 ครั้ง
(สาขาวิชาการตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2564

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน 1
วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ
1มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 650 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,550 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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

6,550.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

1,050.00

0.00

0.00

1,050.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 700 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 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

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
6,550.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102011442

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางผลิตภัณฑ 1
ชุมชน (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102011542

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การคิดตนทุนการผลิต 1
ชุมชน (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 2,500 เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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แผนการปฏิบตั งิ าน

56,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
56,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

16,100.00

0.00

16,100.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102011642

16. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางตราสินคา 1
ชุมชน (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102011742

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
-คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

200

แผนการปฏิบตั งิ าน

35,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
35,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

40,300.00

0.00

40,300.00

0.00

0.00

103102011842

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชา
การตลาด)

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆ 3 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 คน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 1 วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆ
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

103102011942

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

19. ขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

103102012042

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
20. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาการตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

จำนวนเงิน

201

แผนการปฏิบตั งิ าน

13,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
13,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

20,300.00

0.00

0.00

20,300.00

0.00

103102012142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

21. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความ
พรอมเพื่อสงเสริมการขาย
และบริการ (สาขาวิชา
การตลาด)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
-คาวิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 14,400
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ
1มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆ
ละ 2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
-คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102012242

22. กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา
การตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

103102012342

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
23. ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
(สาขาวิชาการตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565

103102012442

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
24. สรุปผลการดำเนินงาน
(สาขาวิชาการตลาด)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,300.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

15,700.00

0.00

0.00

15,700.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆ
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

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

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

202

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

25. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เทคนิคการเตรียมการหา
รูปแบบผลิตภัณฑ เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 2 วันๆ
ละ 1 มื้อๆละ 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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
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

103102012542

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง

103102012642

26. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางผลิตภัณฑ (สาขาวิชา
การทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

203

แผนการปฏิบตั งิ าน

28,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
28,700.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

38,100.00

0.00

38,100.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102012742

27. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางมาตรฐานใหแก
ผลิตภัณฑ (ครั้งที่ 1)
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565

103102012842

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเเคียง
28. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางมาตรฐานใหแก
ผลิตภัณฑ(ครั้งที่2)
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565

103102012942

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง
29. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหเขาเกณฑตามมาตรฐาน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
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
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แผนการปฏิบตั งิ าน

9,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
9,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

9,500.00

0.00

9,500.00

0.00

0.00

49,500.00

0.00

49,500.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102013042

30. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางตราสินคาและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง

103102013142

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาชองทางการคา
ออนไลน และออฟไลน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

103102013242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง
32. กิจกรรมการสรางสือ่
ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา
การทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
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
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑ 1 ชุมชนๆละ
2,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13,100.00

0.00

0.00

13,100.00

0.00

47,200.00

0.00

0.00

47,200.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102013342

33. ติดตามประเมินผล
โครงการ (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง

103102013542

103102013442

34. สรุปโครงการ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง
35. กิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑเพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน จังหวัดอางทอง จัด
เวทีประชุม 1 ครั้ง
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2564

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
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
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

5,900.00

0.00

0.00

5,900.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 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

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
8,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102013642

36. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางผลิตภัณฑ 1
ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102013742

37. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การคิดตนทุนการผลิต 1
ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆ
ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
7,200บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1
วันๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 1,020 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,120 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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แผนการปฏิบตั งิ าน

33,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
33,100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

14,120.00

0.00

14,120.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102013842

38. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางตราสินคา 1
ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102013942

39. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
- คาจางทำตราสินคา 28,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,800 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
- คาจางทำบรรจุภัณฑ 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,300 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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แผนการปฏิบตั งิ าน

48,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
48,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

50,300.00

0.00

50,300.00

0.00

0.00

103102014042

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

40. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 1 คนๆ 3 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 คน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 1 วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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

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 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565

103102014242

103102014142

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

41. ขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
42. กิจกรรมศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑตนแบบ จำนวน
1 ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

จำนวนเงิน

209

แผนการปฏิบตั งิ าน

10,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
10,700.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

2,980.00

0.00

0.00

2,980.00

0.00

8,200.00

0.00

0.00

8,200.00

0.00

103102014342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

43. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ
1มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆ
ละ 2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำ VDO ประชาสัมพันธชุมชน
จำนวน 1 ชุมชนๆละ 25,000 บาท เปน
เงิน 25,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102014442

44. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความ
พรอมเพื่อสงเสริมการขาย
และบริการ (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

103102014542

45. กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ (สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

210

แผนการปฏิบตั งิ าน

15,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
15,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

15,100.00

0.00

0.00

15,100.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

103102014642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

46. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน)

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน 1
วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ
1มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ เปนเงิน 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,900 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆ
ละ 2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ เปนเงิน 1300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102014842

103102014742

47. สรุปผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
48. กิจกรรมการ
เตรียมการเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
จังหวัดอางทอง จัดเวที
ประชุม (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

จำนวนเงิน

211

แผนการปฏิบตั งิ าน

8,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
8,900.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

103102014942

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

49. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)

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 มื้อๆละ 100
บาท ปนเงิน 4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คนๆ
ละ 4 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800
บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 30,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ คันๆละ
2,500 เปนเงิน 2,500 บาท
- คาจางทำตราสินคา 25,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102015042

50. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางตราสินคา
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

จำนวนเงิน

212

แผนการปฏิบตั งิ าน

56,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
56,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

38,100.00

0.00

38,100.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102015142

51. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102015242

52. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 2 วันๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน
14,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหาร 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100
บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คนๆ
ละ 4 มื้อๆละ 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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 3 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 คน
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 1 วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

213

แผนการปฏิบตั งิ าน

56,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
56,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

14,500.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

103102015542

103102015442

103102015342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

53. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ใชสอย
รายละเอียด : 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

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำโบวชัวร 10,000 บาท
- คาจางทำคลิปวิดีโอ 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

54. กิจกรรมการจัดตั้ง
กลุม/ขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
55. กิจกรรม
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ใหม (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

214

แผนการปฏิบตั งิ าน

15,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
15,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

2,860.00

0.00

0.00

2,860.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

103102015642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

56. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน 1
วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ
1มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ เปนเงิน 1,840 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,740 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง

103102015742

57. สรุปผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

103102015842

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอางทอง
58. กิจกรรมการ
เตรียมการผลิตภัณฑเพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

จำนวนเงิน

215

แผนการปฏิบตั งิ าน

7,740.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
7,740.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

2,100.00

0.00

0.00

2,100.00

0.00

14,100.00

0.00

14,100.00

0.00

0.00

103102015942

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

59. สรุปแผนการและ
แนวทางเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มือ้ ๆละ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102016042

60. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางผลิตภัณฑ ระยะ
ที่ 1 (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

216

แผนการปฏิบตั งิ าน

14,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
14,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

40,300.00

0.00

40,300.00

0.00

0.00

103102016142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

61. ประเมินผลิตภัณฑจาก
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การสรางผลิตภัณฑ ระยะ
ที่ 1 (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102016342

103102016242

62. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางผลิตภัณฑ ระยะ
ที่ 2 (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

63. ประเมินผลิตภัณฑจาก
การอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

9,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
9,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 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

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 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

217

103102016442

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

64. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตราสินคาและบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 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
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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102016542

65. ประเมินการสรางตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

จำนวนเงิน

218

แผนการปฏิบตั งิ าน

40,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
40,300.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

9,500.00

0.00

0.00

9,500.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102016642

66. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การคิดตนทุนการผลิต
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102016742

67. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

14,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 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
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
14,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

14,600.00

0.00

103102016842

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

68. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาชองทางการขาย
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)

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

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102016942

69. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565

103102017042

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง
70. สรุปผลโครงการ
(สาขาวิชาเศรษฐสาสตร
การเงินการธนาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

220

แผนการปฏิบตั งิ าน

23,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
23,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

8,400.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

2,100.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102017142

71. สำรวจและศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑเพื่อนำมาพัฒนา
ชุมน (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโรงแรม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2564

103102017242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ีใกลเคียง
72. ลงพื้นที่ประชุม
CONCEPT การพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2564

103102017342

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง
73. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

2,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
2,500.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
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

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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
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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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103102017442

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

74. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม)

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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102017542

75. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 3
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102017642

76. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

จำนวนเงิน

222

แผนการปฏิบตั งิ าน

23,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
23,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

23,100.00

0.00

0.00

23,100.00

0.00

23,100.00

0.00

0.00

23,100.00

0.00

103102017742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

77. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม)

ตอบแทน,ใชสอย
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาจัดทำตราสินคาและบรรจุภัณฑ เปน
เงิน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ตอบแทน,ใชสอย
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาจางจัดทำสื่อออนไลน เปนเงิน
35,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆ
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

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102017842

78. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาชองทาง
การคา Online (สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจโรงแรม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถนุ ายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102017942

79. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสราง
เครือขายและการทำการ
ประชาสัมพันธทางชองทาง
ออนไลน (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จัวหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

จำนวนเงิน

223

แผนการปฏิบตั งิ าน

43,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
43,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

48,100.00

0.00

0.00

48,100.00

0.00

44,000.00

0.00

0.00

44,000.00

0.00

103102018042

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

80. การจัดตั้งกลุมและขึ้น
ทะเบียนชุมชน (สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจโรงแรม)

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ100 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565

103102018142

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง
81. การเตรียมการ
ผลิตภัณฑเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565

103102018242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง
82. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 - 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
3,500.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 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

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 มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน
2,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 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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103102018342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

83. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคำนวณ
ตนทุนการผลิต (สาขาวิชา
การบัญชี)

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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 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
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102018442

84. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวางแผน
กำไร และการกำหนดราคา
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
พื้นที่ใกลเคียง

จำนวนเงิน
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แผนการปฏิบตั งิ าน

18,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
18,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

18,100.00

0.00

18,100.00

0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102018542

85. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางตรา
สินคาชุมชน (สาขาวิชา
การบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
พื้นที่จังหวัดใกลเคียง

103102018642

86. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มกราคม 2565 ถึง 31
มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

103102018742

87. กิจกรรมการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถนุ ายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 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
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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มือ้ ๆละ 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
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากรจำนวน 1 คนๆละ 1 วันๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน
3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ 1 ครั้ง
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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แผนการปฏิบตั งิ าน

38,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
38,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

43,100.00

0.00

43,100.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

103102018842

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

88. กิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธการตลาด
ออนไลน (สาขาวิชาการ
บัญชี)

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำและโปรโมทเพจออนไลน
จำนวน 1 ชุมชนๆละ 25,000 บาท เปน
เงิน 25,000 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 25,000 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

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
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 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
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ
1 มื้อๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000
บาท
- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้ง
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,100 บาท
ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565

103102018942

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง
89. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผน
ธุรกิจเพื่อการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 ถึง 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
จังหวัดใกลเคียง

103102019042

90. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

จำนวนเงิน
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แผนการปฏิบตั งิ าน

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
25,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13,700.00

0.00

0.00

13,700.00

0.00

8,100.00

0.00

0.00

0.00

8,100.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102019142

91. สรุปผลโครงการ
(สาขาวิชาการบัญชี)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ
พื้นที่ใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,700.00

รวม 1,920,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑเพือ่
การยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
อางทอง จัดเวทีประชุม 1 ครั้ง
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
สรางผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิด
ตนทุนการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางตราสินคา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุนการ
ผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคา 1 ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00
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6. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

7. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน
1 ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

8. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

9. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการขาย
และบริการ

10. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

11. ติดตามและประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

12. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการ
ขายและบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินงานกิจกรรมสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนครั้ง
ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมสรุปผลการ
ดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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13. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ
เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
จังหวัดอางทอง จัดเวทีประชุม 1 ครั้ง
(สาขาวิชาการตลาด)

14. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด)

15. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน
การผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด)

16. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคา 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด)

17. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการตลาด)

18. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด)

19. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการพัฒนาสินคาชุมชน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิด
ตนทุนการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางตราสินคาชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

20. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาการตลาด)

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการ
ขายและบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการกิจกรรมการ
สรางสื่อประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการกิจกรรมขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสรุปผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเตรียมการหารูปแบบ
ผลิตภัณฑ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม

21. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการขาย
และบริการ (สาขาวิชาการตลาด)

22. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาการตลาด)

23. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน (สาขาวิชาการตลาด)

24. สรุปผลการดำเนินงาน (สาขาวิชา
การตลาด)

25. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมการหารูปแบบผลิตภัณฑ เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)

26. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางผลิตภัณฑ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

27. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐาน
ใหแกผลิตภัณฑ (ครั้งที่ 1) (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางมาตรฐานใหแก
ผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางมาตรฐานใหแก
ผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับพัฒนา
ผลิตภัณฑใหเขาเกณฑตาม
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางตราสินคาและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาชองทาง
การคาออนไลน และออฟไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม

28. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐาน
ใหแกผลิตภัณฑ(ครั้งที่2) (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)

29. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนา
ผลิตภัณฑใหเขาเกณฑตามมาตรฐาน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

30. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑ (สาขาวิชา
การทองเที่ยว)

31. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน และออฟไลน
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

32. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

33. ติดตามประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการทองเที่ยว)

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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34. สรุปโครงการ (สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว)

35. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ
เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
จังหวัดอางทอง จัดเวทีประชุม 1 ครั้ง
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)

36. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน)

37. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน
การผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน)

38. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคา 1 ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกสและซัพพลายเชน)

39. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน)

40. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1
ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน)

41. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกสและซัพพลายเชน)

42. กิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑ
ตนแบบ จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนครัง้
ในการสรุปโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดเวทีประชุม

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การจัดเวทีประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
คิดตนทุนการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
สรางตราสินคา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑตนแบบ

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00
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43. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)

44. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมการขาย
และบริการ (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน)

45. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)

46. ติดตามและประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)

47. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน)

48. กิจกรรมการเตรียมการเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
อางทอง จัดเวทีประชุม (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

49. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)

50. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคาผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพรอม
เพื่อสงเสริมการขายและบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการสรุปผลโครงการ
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดเวทีประชุมผูนำชุมชน
ทองถิ่น

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การจัดเวทีประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางตราสินคาผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการจัด
กิจกรรม

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

51. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บรรจุภัณฑ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม

52. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

53. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

54. กิจกรรมการจัดตั้งกลุม/ขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม)

55. กิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ใหม (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

56. ติดตามและประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม)

57. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

58. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ
เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาชองทาง
การคาออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ชองทางการคาออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการจัดตั้งกลุม/
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การจัดตั้งกลุม/ขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑใหม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการสรุปผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
สรุปผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการจัดกิจกรรมการเตรียมการ
ผลิตภัณฑเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00
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59. สรุปแผนการและแนวทางเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

60. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ ระยะที่ 1 (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

61. ประเมินผลิตภัณฑจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ ระยะที่ 1
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)

62. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

63. ประเมินผลิตภัณฑจากการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ
ระยะที่ 2 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การเตรียมการผลิตภัณฑเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการสรุปแผนการ
และแนวทางเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ
ระยะที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการสราง
ผลิตภัณฑ ระยะที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการประเมิน
ผลิตภัณฑจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ
ระยะที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเมินผลิตภัณฑจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ
ระยะที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางผลิตภัณฑ ระยะที่ 2
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
การธนาคาร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการประเมิน
ผลิตภัณฑจากการอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ
ระยะที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเมินผลิตภัณฑจากการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครัง้

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00
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64. อบรมเชิงปฏิบัติการตราสินคาและ
บรรจุภัณฑ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)

65. ประเมินการสรางตราสินคาและ
บรรจุภัณฑ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)

66. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน
การผลิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
การธนาคาร)

67. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑ (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร)

68. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชอง
ทางการขาย (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร)

69. ติดตามและประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร)

70. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาเศรษฐสา
สตรการเงินการธนาคาร)

71. สำรวจและศึกษาดูงานผลิตภัณฑ
เพื่อนำมาพัฒนาชุมน (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการตราสินคา
และบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการประเมินการ
สรางตราสินคาและบรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเมินสรางตราสินคาและบรรจุ
ภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
คิดตนทุนการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน
การผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาชองทางการขาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารการพัฒนาชองทางการ
ขาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการสรุปผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการสำรวจและศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑเพื่อนำมาพัฒนาชุมน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00
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72. ลงพื้นที่ประชุม CONCEPT การ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

73. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1 (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

74. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2 (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

75. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 3 (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการคาสมัยใหม)

76. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4 (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

77. การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
ตราสินคาและบรรจุภัณฑ (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการลงพื้นที่ประชุม
CONCEPT การพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการลง
พื้นที่ประชุม CONCEPT การ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบตราสินคาและบรรจุ
ภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
ตราสินคาและบรรจุภัณฑ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครัง้

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00
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ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

78. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ชองทางการคา Online (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาชองทางการคา
Online
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ชองทางการคา Online
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางเครือขายและการทำการ
ประชาสัมพันธทางชองทาง
ออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
เครือขายและการทำการ
ประชาสัมพันธทางชองทาง
ออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการการจัดตั้งกลุม
และขึ้นทะเบียนชุมช
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
การจัดตั้งกลุมและขึ้นทะเบียน
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการ การเตรียมการ
ผลิตภัณฑเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
การเตรียมการผลิตภัณฑเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ 1
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัง้
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการคำนวณตนทุนการ
ผลิต

79. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
เครือขายและการทำการประชาสัมพันธ
ทางชองทางออนไลน (สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม)

80. การจัดตั้งกลุมและขึน้ ทะเบียนชุมชน
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม)

81. การเตรียมการผลิตภัณฑเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)

82. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)

83. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
คำนวณตนทุนการผลิต (สาขาวิชาการ
บัญชี)

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

1

0

0
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84. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วางแผนกำไร และการกำหนดราคา
(สาขาวิชาการบัญชี)

85. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สรางตราสินคาชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)

86. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบรรจุภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ
บัญชี)

87. กิจกรรมการสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการบัญชี)

88. กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ
การตลาดออนไลน (สาขาวิชาการบัญชี)

89. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจเพื่อการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน (สาขาวิชาการบัญชี)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวณ
ตนทุนการผลิต (สาขาวิชาการ
บัญชี)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวางแผนกำไร และ
การกำหนดราคา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผน
กำไร และการกำหนดราคา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรางตราสินคา
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา
สินคาชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บรรจุภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการการสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธการตลาดออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
การสรางสื่อประชาสัมพันธ
การตลาดออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

ครั้ง

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

ครั้ง

0

0

1

0
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90. ติดตามและประเมินผลโครงการ
(สาขาวิชาการบัญชี)

91. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการ
บัญชี)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการจัดกิจการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน
ธุรกิจเพื่อการขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินการสรุปผลโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
สรุปผลโครงการ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

0

85

0

ครั้ง

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

ครั้ง

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6508000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ภ ารกิ จ ในการจั ด การเรี ย นการสอนและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมบุคลากรทางดานงานวิจัย ซึ่งในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรที่มี
คุณภาพ และสงเสริมงานดานการวิจัย ทั้งอาจารยและนักศึกษาจะตองไดรับการฝกฝนและเพิ่มทักษะในการใช
เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจดังกลาว คณะจึงมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให
บุคลากรและนักศึกษาไดมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชในการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพิ่มทักษะการเรียนรูจากการใชเครื่องมือที่ทันสมัย
2) เพื่อใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อใหมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 6,884,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. รายการครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อครุภัณฑ
เชิงเวลา
1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อครุภัณฑตามเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตองตามระเบียบ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

10

รอยละ

100

รอยละ

80

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีครุภัณฑสำนักงานและครุภัณฑการศึกษาที่ไดจัดซื้อตามระเบียบเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
อาจารยและนักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้นจากการใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ผลลัพธ (Outcome)
มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยใชในการฝกทักษะ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010131

1. เรือนเพาะชำ
สำเร็จรูป
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเกษตรศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เรือนเพาะชำสำเร็จรูป 5
หลัง ๆ ละ 20,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 104000 บาท

จำนวนเงิน
104,000.00

รายการครุภัณฑ
1. เรือนเพาะชำสำเร็จรูป ราคา 20800
จำนวน 5 หลัง รวมเปนเงิน 104,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 104,000.00 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
104,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010231

2. เครื่องวัดคาความ
เปนกรด-ดาง
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/64 - 30/9/65
สถานที่ดำเนินการ
สาขาคหกรรมศาสตร

102203010331

3. เครื่องวัดคาสี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาคหกรรมศาสตร

102203010431

4. ชุดฝกปฏิบัติการผลิต
ชิ้นงาน และควบคุม
เครื่องจักรในงาน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

102203010531

5. เครื่องชั่งดิจิตอล คา
ความละเอียด 0.01
กรัม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาฟสิกส

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน
17,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
17,700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

785,000.00

785,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องวัดความเปนกรดดาง 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
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครือ่ งวัดคาสี 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
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
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องชั่งดิจิตอล คาความ
ละเอียด 0.01 กรัม จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องชั่งดิจิตอล คาความละเอียด 0.01
กรัม ราคา 20000 จำนวน 5 เครื่อง รวม
เปนเงิน 100,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 100,000.00 บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010631

6. กลองสองทางไกล
สองตา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
ทองฟาจำลอง

102203010731

7. ตูทดสอบความงอก
เมล็ดชนิดประตูเดียว
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเกษตรศาสตร

102203010831

8. เครื่องอะตอมมิค
แอบซอรพชั่นสเปคโตร
โฟโตมิเตอรแบบเปลว
ไฟ (Flame Atomic
Absorption
Spectrophotometer)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเคมี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน
37,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
37,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

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
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
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องอะตอมมิคแอบ
ซอรพชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอรแบบเปลวไฟ
(Flame Atomic Absorption
Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 1,500,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

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
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010931

9. ชุดโปรแกรมระบบ
จำลองการเรียนรูกาย
วิภาคมนุษยพรอมจอ
สัมผัส
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

102203011031

10. เครื่องวิเคราะห
ไขมันในอาหาร (ระบบ
อัตโนมัติ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดโปรแกรมระบบจำลอง
การเรียนรูกายวิภาคมนุษยพรอมจอสัมผัส
จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 1,190,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1190000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรูกาย
วิภาคมนุษยพรอมจอสัมผัส ราคา
1190000 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
1,190,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,190,000.00
บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องวิเคราะหไขมันใน
อาหาร (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 1,300,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1300000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

1,190,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
1,190,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องวิเคราะหไขมันในอาหาร (ระบบ
อัตโนมัต)ิ ราคา 1300000 จำนวน 1
เครื่อง รวมเปนเงิน 1,300,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,300,000.00
บาท

รวม 6,884,200.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เรือนเพาะชำสำเร็จรูป

2. เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง

3. เครื่องวัดคาสี

4. ชุดฝกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน
และควบคุมเครื่องจักรในงาน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่
ดำเนินการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของครุภัณฑ
ที่ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

1

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0
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กิจกรรมยอย

5. เครื่องชั่งดิจิตอล คาความ
ละเอียด 0.01 กรัม

6. กลองสองทางไกลสองตา

7. ตูทดสอบความงอกเมล็ดชนิด
ประตูเดียว

8. เครื่องอะตอมมิคแอบ
ซอรพชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร
แบบเปลวไฟ (Flame Atomic
Absorption
Spectrophotometer)

9. ชุดโปรแกรมระบบจำลองการ
เรียนรูกายวิภาคมนุษยพรอมจอ
สัมผัส

10. เครื่องวิเคราะหไขมันใน
อาหาร (ระบบอัตโนมัติ)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงทอระบายน้ำและหลังคาโปรงแสง อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
รหัสโครงการ 6508000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอาคารที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย
และเปนที่ ตั้งของสำนักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอาคารศูน ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
กอสรางมาเปนเวลากวา 20 ป โดยสภาพปจจุบันหลังคาและทอน้ำทิ้งมีการชำรุดอยางมากจำเปนตองซอมแซม
และบำรุงรักษาการโดยเร็ว
4. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงทอระบายน้ำและหลังคาโปรงแสงที่ชำรุดใหใชงานไดดี
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนักศึกษาทุกคน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดจางเหมา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 454,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนงานที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานปรับปรุงฯ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวของ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

1

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ดำเนินการปรับปรุงและซอมแซมทอระบายน้ำทิ้งจากดาดฟาและหลังคาโปรงแสงแลวเสร็จ
ผลกระทบ (Impact)
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติงานไดปกติ
ผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติงานไดปกติ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102203020132

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. งานจางเหมาปรับปรุงทอ
ระบายน้ำฝนและหลังคาโปรง
แสง อาคารศูนยวิทยาศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : งานจางเหมา
ปรับปรุงทอระบายน้ำฝนและ
หลังคาโปรงแสง อาคารศูนย
วิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 1 งาน เปนเงิน
454,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 454,000
บาท

454,000.00

รวม 454,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
454,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. งานจางเหมาปรับปรุงทอระบายน้ำฝน
และหลังคาโปรงแสง อาคารศูนย
วิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่
ดำเนินการแลวเสร็จ

งาน

1

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย

รอยละ

100

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 302 จำนวนนักศึกษาที่เขาใหม : ดานสังคมศาสตร (1,355 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูที่
มีงานทำและที่ มีความประสงคจะเพิ่มพูน ความรูใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาประเทศ แผนการ
พัฒ นาอุดมศึกษา การปฏิรูป การศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาด
แคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ที่ สอดคลองกับการจัดการศึกษา
จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ด านวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นการสอน รวมทั้งสนั บ สนุ น งานด านวิช าการแก
คณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาที่เปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอน
ทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทำงานได
นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพื่อเปนการฝกทักษะในการทำงานกอนการจบการศึกษา
และออกไปปฏิบัติงานจริง จึงจำเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสำหรับใชในการจัดการศึกษา
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ,จัดจาง และประชุมสัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 399,206.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

100

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

เชิงปริมาณ
1. ความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละที่ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติราชการประจำป
ผลกระทบ (Impact)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติราชการประจำปที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกทาน
ผลลัพธ (Outcome)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติราชการประจำปที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกทาน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102204010142

1. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมา
บริการ, คาซอมแซมและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 150000
บาท
คาวัสดุสำนักงาน, วัสดุการ
เรียนการสอน, วัสดุไฟฟา,
วัสดุเกษตร และวัสดุอื่น
149206 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299206
บาท

จำนวนเงิน
299,206.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
60,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
99,206.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
60,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
80,000.00

รหัส
12
หลัก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมยอย

102204010242

2. สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการประจำป
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การจัดสัมมนาถายทอดแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป เปนเงิน
100000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

100,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 399,206.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายการที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

2. สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการประจำป

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

3

1

3

3

รอยละ

80

80

80

80

รอยละ

0

0

80

0

รอยละ

0

0

85

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รหัสโครงการ 6508000016
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ดาเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทาใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับ
การพัฒนาทักษะใหมๆ ที่จาเปนสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความ
สาคัญ แตไมเพียงพอสาหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา ควรเปน
การเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคน
สามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
หรื อ การส งเสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมด า นบำเพ็ ญ ประโยชน ห รื อ จิต อาสา กิ จ กรรมด านเสริ ม สรางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน
และการดำเนิน ชีวิตได
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ,จัดจาง,จัดอบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 284,365.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง

16
4

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

เชิงปริมาณ
1. จำนวนครังที่ดำเนินการจัดซื้อ,จัดจาง
2. จำนวนครั้งที่ดำเนินการอบรมพัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในหัวขอที่ไดรับการอบรมโดยวัดผลจาก PER-TEST และ POST-TEST
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานทักษะศตวรรษที่ 21
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102201010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ
และจางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาซอมแซม
ครุภัณฑและจางเหมาบริการ
70940 บาท
คาวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน183025 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 253965
บาท

จำนวนเงิน
253,965.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
140,416.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
16,756.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
75,593.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
21,200.00

102201010242

รหัส
12
หลัก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. พัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการเรีนรูใน
ศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

102201010342

สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อบรมทักษะดานคอมพิวเตอร
สาขาคหกรรมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

102201010442

สถานที่ดำเนินการ
สาขาคหกรรมศาสตร
4. การพัฒนานักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14400 บาท
คาวัสดุ 1600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000
บาท

16,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
16,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
5. โครงการนักศึกษาสาธารณสุข
สรางสุขใหนอง

102201010542

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาสาธารณสุขศาสตร

รวม 284,365.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ และ
จางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

10

1

4

0

รอยละ

80

80

80

80
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กิจกรรมยอย
2. พัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการเรีนรูในศตวรรษที่
21

3. อบรมทักษะดานคอมพิวเตอรสาขาค
หกรรมศาสตร

4. การพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร

5. โครงการนักศึกษาสาธารณสุขสรางสุข
ใหนอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจมาก
ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

100

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

100

0

0

ครั้ง

1

0

0

0

รอยละ

90

0

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

100

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ วิทยาศาสตรวิชาการ รหัสโครงการ 6508000020
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การทำวิจัย และการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนดการเรียนการสอน
ในยุ คป จจุบั นใช ห ลักการของการจัด กระบวนการเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปน สำคัญ ดังนั้ น พั น ธกิจดังกล าวจึ ง
เกี่ยวของกับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาสูสาธารณชน การบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการ
สอน เริ่มตั้งแตการกำหนดปจจัยนำเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบดวย การทีมีอาจารยที่มีปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือของทุก
ฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางองคความรูที่เปนประโยชน การแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นรวมกันระหวางนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันจะนำไปสู
การพัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอโครงการวิทยาศาสตรวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ระบบและกลไกที่เกี่ ยวเนื่ องกั บ งานวิ ชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ใหเป น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพอันประกอบดวยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฎิบัติตามแผนกลยุทธ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และได
แลกเปลี่ยนองคความรูใหมและประสบการณวิจัยที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
2) เพื่อจัดทำวารสารสำหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหเปนไปตามมาตรฐานของ TCI
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3) เพื่อสงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการใหกับคณาจารยและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา และอาจารยภายในและภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน
บรรยายใหความรูโดยวิทยากรพิเศษ/นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายปและโปสเตอร/ปรับปรุงหลักสูตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 358,265.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลงานวิจัยที่เขารวมการนำเสนอ
2. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หลักสูตรฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนผลงานวิจัยที่เขารวมการนำเสนอไดรับการพิจารณาและประเมินคุณภาพ
2. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
3. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลงาน
ฉบับ
หลักสูตร

40
2
4

ผลงาน
บทความ
หลักสูตร

40
12
4

รอยละ

85

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาที่เขารวมนำเสนอไดรับประสบการณ การแลกเปลี่ยนองคความรูในดานการวิจัยจาก
นักศึกษาตางสถาบัน และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2) ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน
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ผลกระทบ (Impact)
สนับสนุนการจัดการระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ผลลัพธ (Outcome)
1) นักศึกษาและอาจารยไดรับขอเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานงานวิจัย
2) ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
3) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102202010442

102202010342

102202010242

102202010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

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
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำเลม
วารสาร จำนวน 2 ครั้งๆละ
30,000 บาท

2. วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. ปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร (พ.ศ.2566)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
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
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 10800
บาท
คาใชสอย 2465 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13265 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

150,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
150,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

60,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

135,000.00

0.00

81,000.00

54,000.00

0.00

13,265.00

0.00

0.00

0.00

13,265.00

รวม 358,265.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่
เขารวมไดรับการพิจารณา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับ
วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ
วิชาการหรือบทความวิจัยเปนไป
ตามมาตรฐานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และ
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และ
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร

2. วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
(พ.ศ.2566)

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

0

200

0

รายการ

0

0

40

0

ชึ้น

0

0

1

1

ชึ้น

0

0

1

1

รายการ

0

3

2

0

รายการ

0

3

2

0

รายการ

0

0

0

1

รายการ

0

0

0

1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000021
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพั น ธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน การเผยแพรการดำเนิน งานของคณะให
บุคคลหนวยงานองคกรทั้งภายในและภายนอกไดทราบความเคลื่อนไหวของคณะทั้งดานงานจัดการเรียนการ
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน
สำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในขณะที่
สั งคมป จ จุ บั น วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เข ามามี บ ทบาทในสั งคมมากขึ้ น แต นั ก เรี ย นกลั บ เลื อ กเรี ย น
วิทยาศาสตรนอยลง ดังนั้นการประชาสัมพันธเพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่รูจักและไดรับการ
ยอมรับจึงเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดในสถานการณปจจุบัน จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจที่ตั้งไว
4. วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนที่รูจักแกโรงเรียน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
5. กลุมเปาหมาย
ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียง
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธคณะแกบุคคลภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 215,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

500

รอยละ

5

รอยละ

100

รอยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การใชจายงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สถานศึกษาที่ไดรับการประชาสัมพันธ
ผลกระทบ (Impact)
มีจำนวนนักศึกษามาสมัครศึกษาตอมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
มีจำนวนนักศึกษาเขาใหมเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102204020142

1. กิจกรรมประชาสัมพันธคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
50000 บาท
คาวัสดุ 50000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
100,000.00 บาท

จำนวนเงิน
100,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102204020342

102204020242

2. กิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. การประชาสัมพันธหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง

102204020442

4. ประชาสัมพันธหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ/
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
วุฒิเทียบเทา

102204020542

5. ประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต
ระยะเวลาดำเนินการ
01/072565-30/09/2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
70,000 บาท
คาวัสดุ 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท
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
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
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
คาจางออกแบบและจัดทำ
แผนพับประชาสัมพันธ
หลักสูตร 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
100,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกลเคียง

รวม 215,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมประชาสัมพันธคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. กิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร

3. การประชาสัมพันธหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ

4. ประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง)

5. ประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู
ไดรับขาวสารการประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผูมาสมัคร
เขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู
และนักเรียนที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาใหมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
สถานศึกษาที่ไดรับการ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
สถานศึกษาที่ไดรับการ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มา
สมัครเรียนเพิ่มขึ้น

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

100

0

0

0

รอยละ

5

0

0

0

คน

500

0

0

0

รอยละ

5

0

0

0

ครั้ง

5

0

0

0

รอยละ

10

0

0

0

รายการ

15

0

0

0

รอยละ

10

0

0

0

รายการ

0

0

0

3

รอยละ

0

0

0

10

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม รหัสโครงการ 6508000023
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เป นบั ณ ฑิต ที่มีคุณสมบั ติพรอม นอกเหนื อจากการจัดการเรียนการสอนที่ จัดขึ้น ตามหลักสูตรกิ จกรรมการ
พั ฒ นานั กศึ กษาแบ งออกได เป น สองส วนคื อ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษ ยเกา และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
หรื อ การส งเสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมด า นบำเพ็ ญ ประโยชน ห รื อ จิ ต อาสา กิ จ กรรมด านเสริ ม สรางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน
และการดำเนิน ชีวิตได
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 46,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาใหมไดรับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

9

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนำไปใชประโยชนได
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทำกิจกรรม
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาสามารถนำความรูไปถายทอดใหกับผูอื่นไดในอนาคต
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102201020142

1. เตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน
คาตอบแทน
วิทยากร
คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1800
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท

จำนวนเงิน
1,800.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,800.00

102201020242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. ครงการปรับความรูพื้นฐาน
ทางดานคหกรรมศาสตร

ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3600 บาท

102201020542

102201020442

102201020342

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
3. โครงการปรับพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

- คาตอบแทนวิทยากร 1คน*3
ชม.*600บาท 1800 บาท

สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5. โครงการปฐมนิเทศน
นักศึกษาเขาใหมสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

- คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3600
บาท

สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เตรียมความพรอมนองป 1
เขาสูโลกอาชีวอนามัย

ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
6. ปรับพื้นและสงเสริมทักษะ
พื้นฐานวิชาการดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
102201020642

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

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

275

102201020742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
7. โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหมวิศวกรรมการ
จัดการ เพื่อเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูทาง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

102201020942

102201020842

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ
8. โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม เพื่อเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูทางวิชาชีพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
9. เตรียมความพรอมทาง
วิศวกรรมไฟฟากอนเขาศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
3,600.00

ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

4,200.00

0.00

0.00

0.00

4,200.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 7 ชั่วโมงๆละ 4,200 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4200 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
4000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

รวม

46,200.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

2. ครงการปรับความรูพื้นฐานทางดานค
หกรรมศาสตร

3. โครงการปรับพื้นฐานดานเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่รวมจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
การตกออกไมเกิน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร ชั้นปที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอโครงการของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

0

0

30

รอยละ

0

0

0

20

คน

0

0

0

30

รอยละ

0

0

0

85

คน

0

0

0

10

276

กิจกรรมยอย
สารสนเทศ

4. เตรียมความพรอมนองป 1 เขาสูโลก
อาชีวอนามัย

5. โครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาเขาใหม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

6. ปรับพื้นและสงเสริมทักษะพื้นฐาน
วิชาการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

7. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหมวิศวกรรมการจัดการ เพื่อเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูทาง

8. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหม เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูทาง
วิชาชีพ

9. เตรียมความพรอมทางวิศวกรรมไฟฟา
กอนเขาศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
กลุมเปาหมายเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้น
ป 1 มีความพรอมกอนเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเขาใหมที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้น
ป 1 มีความพรอมกอนเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร
ชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และผูที่สนใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจไมนอย
กวารอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และผูที่สนใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจไมนอย
กวารอยละ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรมมีความรูความ
เขาใจไมนอยกวา

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

0

0

80

คน

0

0

0

30

รอยละ

0

0

0

80

รอยละ

80

0

0

0

รอยละ

80

0

0

0

คน

0

20

20

0

รอยละ

0

80

80

0

คน

0

0

0

10

รอยละ

0

0

0

80

คน

0

0

0

20

รอยละ

0

0

0

80

รอยละ

90

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รหัสโครงการ 6508000026
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเปนการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนิน
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปด
อาเซีย นมี แนวโน มที่ นั กศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทำใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทำของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยใน
อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
ใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได
รวมถึงสามารถทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สำคัญ
ของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ
ดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ
ยอมเปลี่ย นแปลงไป คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการใหมีกิจ กรรมตาง ๆ เพื่ อเปน การ
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เพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2) เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเสริมทักษะ อบรม ศึกษาดูงาน และฝกประสบการณใหกับนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 156,237.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

19

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษสามารถนำความรูความสามารถไปประยุกตใชในการเรียนได
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ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรู และทักษะเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปประยุกตใช
ในการเรียนรูไดยิ่งขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102201030542

102201030442

102201030342

102201030242

102201030142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ:
การเสริมสรางศักยภาพ
นักศึกษาคหกรรมศาสตร

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
วัสดุ
รายละเอียด : • คาวัสดุ
คาวัสดุจัดกิจกรรม
12,000

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-31/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคหกรรมศาสตรเพื่อเขา
สูศตวรรษที่ 21 : การนำเสนอ
ผลงานวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการดาน
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
4. อบรมความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรใหกับอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-31/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
5. อบรมจัดเก็บสารเคมีใน
หองปฏิบัติการอยางไร เพื่อให
เกิดความปลอดภัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-31/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเคมี

แผนการปฏิบตั งิ าน

12,654.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
12,654.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

14,400.00

0.00

7,200.00

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : - คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14400 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : - คาตอบแทน
วิทยากร 7200
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 3600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
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102201031142

102201031042

102201030942

102201030842

102201030742

102201030642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
6. เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
7. ชุดปลูกพืชสำเร็จรูป
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

8. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนการสอนของสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
9. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. โครงการฝกปฏิบตั ิการสุข
ศาสตรอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
11. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย :
1) วัสดุ : เกษตร 16923
ไดแก ไม มอส กระถาง ดินผสม หิน
ภูเขาไฟ แกลบ เปนตน
2) คาจางเหมา 4000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20923 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 4200
บาท
คาวัสดุ 5800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
3,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,923.00

20,923.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

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

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาตอบแทน

9,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร 1คน*6ชม.*
600บาท 3600 บาท
• คาใชสอย 5400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
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102201031642

102201031542

102201031442

102201031342

102201031242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

12. การจัดนิทรรศการดานความ
ปลอดภัยในงานสัปดาหความ
ปลอดภัยแหงชาติ

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
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

13. อบรมเตรียมความพรอมเขา
สูสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
14. นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพดานอาชีวอ
นามัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
15. การเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนการเตรียมฝก
ประสบการวิชาชีพสาธารณสุข
ศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
16. อบรมการเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนการฝกประสบการ
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

แผนการปฏิบตั งิ าน

17,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
17,000.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,220.00

3,220.00

0.00

0.00

0.00

7,640.00

7,640.00

0.00

0.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน *6
ชม*600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย 3000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางทำเอกสารประกอบ
โครงการ จำนวน 46 ชุดๆ ละ 70
บาท (46 ชุด*70 บาท = 3,220
บาท)
3,220
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3220 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 5400
บาท
คาใชสอย 2240 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7640 บาท
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102201031942

102201031842

102201031742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

17. กิจกรรมกลุมเสวนาองค
ความรูทางดานสาธารณสุขชุมชน
และเตรียมสอบใบประกอบ
วิชาชีพ สาขาสาธารณสุขศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร
18. อบรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา กอนการฝกปฏิบัติงาน
บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 9000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

9,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
9,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

รวม

156,237

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ: การ
เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาคหกรรม
ศาสตร

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคหกรรมศาสตรเพื่อเขาสู
ศตวรรษที่ 21 : การนำเสนอผลงาน
วิชาการ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอโครงการของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักเรียน/นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูในศาสตรคหกรรมศาสตร
และสามารถ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

20.00

0.00

285

กิจกรรมยอย
เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

4. อบรมความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรใหกับอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

5. อบรมจัดเก็บสารเคมีใน
หองปฏิบัติการอยางไร เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย

6. เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ สาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

7. ชุดปลูกพืชสำเร็จรูป

8. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน
การสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

9. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถนำความรูไปใชในการ
เรียนการสอนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
อาจารยและบุคลากรที่เขารับการ
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน สามารถ
นำความรูที่ทันสมัยมาพัฒนาการ
เรียนการสอน หรืองานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ
จัดกิจกรรมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน สามารถ
นำความรูที่ทันสมัยมาพัฒนาการ
เรียนการสอน หรืองานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชไดรับ
ความรูดานทักษะในศตวรรษที่
๒๑ จากอาจารยบรรยายพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชผาน
การอบรมตามเกณฑที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชไดรับ
ความรูดานนวัตกรรมและการ
ผลิตชุดปลูกพืชสำเร็จรูป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชผาน
การปฏิบัติการตามเกณฑที่
กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ผูเขารวม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจำหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายวิชาที่ทำ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาไดรับขอเสนอแนะเพื่อ
เปนขอมูลในการปรับปรุง/
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แกอาจารยผูสอน/อาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาในป

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

0.00

7.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

70.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

คน

0.00

0.00

5.00

5.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

100.00
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10. โครงการฝกปฏิบัติการสุขศาสตร
อุตสาหกรรม

11. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม

12. การจัดนิทรรศการดานความ
ปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัย
แหงชาติ

13. อบรมเตรียมความพรอมเขาสูสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

14. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพดานอาชีวอนามัย

15. การเตรียมความพรอมนักศึกษากอน
การเตรียมฝกประสบการวิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร

16. อบรมการเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนการฝกประสบการวิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร

17. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรู
ทางดานสาธารณสุขชุมชนและเตรียม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0.00

0.00

0.00

28.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

70.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

20.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รายการ

0.00

0.00

15.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา

คน

28.00

0.00

0.00

0.00

คน

24.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ

คน

16.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

29.00

0.00

การศึกษา 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมฝก
ปฏิบัติการสุขศาสตรฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูและทักษะการจัดการดาน
สุขศาสตรอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ
เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารยที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
และอาจารยไดรับความรูใหมจาก
การเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในแต
ละครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แลกเปลี่ยน
เรียนรูขอมูลดานอาชีวอนามัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาเขาฝก
ประสบการณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการนิเทศ ขณะฝก
ประสบการณดานอาชีวอนามัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
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สอบใบประกอบวิชาชีพ สาขา
สาธารณสุขศาสตร

18. อบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กอนการฝกปฏิบัติงานบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ

19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

คน

29.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

70.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

อาจารยพิเศษ ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของนักศึกษา ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ
อาจารยพิเศษ ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของนักศึกษา ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจำหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายวิชาที่ทำ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาไดรับขอเสนอแนะเพื่อ
เปนขอมูลในการปรับปรุง/
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แกอาจารยผูสอน/อาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาในป
การศึกษา 2564

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6508000030
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ X ] ดานบริการวิชาการ
[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เป นบั ณ ฑิต ที่มีคุณสมบั ติพรอม นอกเหนื อจากการจัด การเรียนการสอนที่จัดขึ้น ตามหลักสูต รกิ จกรรมการ
พั ฒ นานั กศึ กษาแบ งออกได เป น สองส วนคื อ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษ ยเกา และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน
และการดำเนิน ชีวิตได
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 40,727.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการอบรมไมนอยกวา
2. นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จเปนไปตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม
รอยละ

5
80

รอยละ
รอยละ

80
80

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น
ผลกระทบ (Impact)
ผลที่เกิดตอเนื่องจากผลผลิต
ผลลัพธ (Outcome)
ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายหรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102201040142

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

1. โครงการคหกรรมศาสตรสืบสาน
งานศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ครั้งที่ 5
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
5100 บาท
คาวัสดุ 10900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000
บาท

จำนวนเงิน
16,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
16,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

102201040542

102201040442

102201040342

102201040242

รหัส
12
หลัก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. โครงการไหวพระวิษณุและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. โครงการสักการะพระบิดาแหง
การแพทยและการสาธารณสุขไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย
ใสใจวัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดวย
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ
พลังงานในโรงเรียนวัด (สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
1800 บาท
คาวัสดุ 3800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5600 บาท

5,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
3600 บาท
คาใชสอย 3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
1800 บาท
คาวัสดุ 127 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1927 บาท

1,927.00

1,927.00

0.00

0.00

0.00

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,600.00

40,727.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. โครงการคหกรรมศาสตรสืบสานงาน
ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น ครั้งที่
5

2. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศ
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด
กิจกรรมแลวเสร็จ

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมแลวเสร็จ

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
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กิจกรรมยอย

3. โครงการสักการะพระบิดาแหง
การแพทยและการสาธารณสุขไทย

4. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใยใสใจ
วัฒนธรรม

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดวย
พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
ในโรงเรียนวัด (สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด
กิจกรรมแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด
กิจกรรมแลวเสร็จ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ รหัสโครงการ 6508000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนเกาะเรียน ประกอบไปดวย 7 หมูบานใน ต.เกาะเรียน ประชาชนมีรายไดหลักจากอาชีพการ
รับจางทั่วไป ซึ่งกลุมแมบานสตรีอาสาพัฒนาตำบลเกาะเรียน โดยมีแกนนำคือ นางสาววิภารัตน จันทริก เปน
การสงเสริมอาชีพในชุมชน ซึ่งกลุมไดผลิตผาเปนของใชตางๆ มีสมาชิกกลุม จำนวน 30 คน สวนใหญ เปน
ผูสูงอายุ และผูวางงาน รวมกลุมเพื่อสรางสรรคงานผลิตภัณฑผา เชน กระเป าผาดนมือ กระเปาใสเหรียญ
กระเปาโทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่อเปนงานอดิเรก ที่สรางรายไดเสริมใหแกครอบครัว
ดวยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑนี้มีความสอดคลองกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศั กยภาพคน และความสอดคลองกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ฉบับ ที่ 12 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากผาใหมีคุณภาพระดับ OTOP จำนวน 6 ผลิตภัณฑ
2) เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนบานเกาะเรียน จำนวน 30 คน
3) เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑจากผาสำหรับถายทอดความรู จำนวน 1 ศูนย
5. กลุมเปาหมาย
สมาชิกชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน
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6. วิธีการดำเนินงาน
1) ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 1-2
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 3-4
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 5-6
5) อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ
6) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 ผลิตภัณฑ
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑจากผา
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ
การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน
9) กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบวงจรผลิตภัณฑ
จากผาอยางยั่งยืน
10) ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมโครงการ
2. ผลิตภัณฑ OTOP
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
เชิงเวลา
1. จัดกิจกรรมแลวเสร็จ
เชิงคาใชจา ย
1. เบิกจายแลวเสร็จ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑ OTOP จากผา จำนวน 6 ผลิตภัณฑ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ผลิตภัณฑ

30
6

รอยละ

80

รอยละ

100

รอยละ

100

ผลกระทบ (Impact)
- สมาชิกในชุมชนเกาะเรียนมีทักษะ ความรู และความสามารถในการสรางผลิตภัณฑจากผาเพิ่มขึ้น
- เสริมสรางรายไดใหกับสมาชิกในชุมชนเกาะเรียนมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑจากผา จำนวน 1 ศูนย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102020242

103102020142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับ
ชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทาง
การดำเนินโครงการ โดยการจัด
ประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา บรรจุภัณฑ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ
การบัญชีการตลาด รวมทั้งการวาง
แผ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2564-31 ธ.ค.2564
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่
1-2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน
เกาะเรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2564-31ธ.ค.2564
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม (1วันx30
คนx1มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (1วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5100 บาท

5,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
5,100.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 27,800 บาท

75,500.00

75,500.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,500
บาท
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

0.00

0.00

103102020542

103102020442

103102020342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่
3-4 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน
เกาะเรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2564-31 ธค 2564
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่
5-6 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน
เกาะเรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งย
ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.2564-31ธ.ค.2564
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสราง
ความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่ม
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
และเพิ่มโอกาสในการจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑจากผา
ระยะเวลาดำเนินการ
1ม.ค.2565-31มี.ค.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 21500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
69,200.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 21,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

69,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ 15,000 บาท
คาบรรจุภัณฑ 20,500 บาท

83,200.00

0.00

83,200.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,200
บาท
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103102020942

103102020842

103102020742

103102020642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6
ผลิตภัณฑ และขึ้นทะเบียน OTOP
ของกลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑจากผา และ
พัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสม
และทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิต
ปกติวิถีใหม (New Normal)
ระยะเวลาดำเนินการ
1ม.ค.2565-31มี.ค.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมที่ 7 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบ
คลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนา
เว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑจากผา
ระยะเวลาดำเนินการ
1เม.ย.2565-30มิ.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
8. กิจกรรมที่ 8 การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ การสื่อสารการตลาดทุก
มิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึง
รูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ
ออฟไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
1เม.ย.2565-30มิ.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเปดศูนย
การเรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อ
ยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบวงจร
ผลิตภัณฑจากผาอยางยั่งยืน ซึ่งเปน
แหลงเรียนรูของประชาชนทั่วไป
และหนวยงานภายนอกที่สนใจ
ระยะเวลาดำเนินการ
1ก.ค.2565-30ก.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (4วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(4วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (4วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 20,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,800
บาท

83,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700
บาท

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700
บาท

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม (1วันx30
คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (1วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 8,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,500
บาท

13,500.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
83,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102021042

10. กิจกรรมที่ 10 ประชุม
สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผล
การดำเนินงานรวมกับชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1ส.ค.2565-30ก.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม (1วันx30
คนx1มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (1วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100
บาท

5,100.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,100.00

รวม 500,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ
ศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนิน
โครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผา บรรจุภัณฑ พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี
การตลาด รวมทัง้ การวางแผ

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 1-2
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งย

3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 3-4
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูร วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0
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กิจกรรมยอย
4. กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 5-6
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งย

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางความโดด
เดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลาการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสใน
การจัดจำหนายผลิตภัณฑจากผา

6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 ผลิตภัณฑ
และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน
บานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑจากผา และพัฒนารูปแบบที่มี
ความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะ
สำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal)

7. กิจกรรมที่ 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป
พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑจากผา

8. กิจกรรมที่ 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริม
การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของ
ผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน
และออฟไลน

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเปดศูนยการ
เรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพือ่ ยกระดับ
สูศูนยการเรียนรูครบวงจรผลิตภัณฑจาก
ผาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของ
ประชาชนทั่วไป และหนวยงานภายนอก
ที่สนใจ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

30

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0

0

80

0

คน

0

0

30

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
OTOP

รอยละ

0

0

80

0

รายการ

0

0

0

6

รอยละ

0

0

0

80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
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กิจกรรมยอย
10. กิจกรรมที่ 10 ประชุม สังเคราะห
วิเคราะหผล ประเมินผลการดำเนินงาน
รวมกับชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

คน

0

0

0

30

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ

รอยละ

0

0

0

80

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
โรคระบาด Covid 2019 มีการระบาดอีกครั้ง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ปกปองโดยการวัดอุณหภูมิและใสหนากากอนามัย ลางมือ
ดวยเจลแอลกอฮอล
ยกของขึ้นที่สูง ติดตามขาวสารจากหนวยงานราชการ

ภัยธรรมชาติ น้ำทวม

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางรงรอง แรมสิเยอ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน รหัสโครงการ 6508000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิน่ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนชุมชนที่มีการรวมกลุมกันทำขนมไทยที่เขมแข็ง โดยในพื้นที่ตำบลเกาะเรียน เปนแหลงที่สืบทอดการทำ
ขนมไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มตนตำนานขนมไทยจากหมูบานญี่ปุน ตำบลเกาะเรียน โดยทาวทองกีบ
มา (Maria Guyomar de Pinha) โดยหลั งจากนั้น ไดมีการบอกตอสูต รการทำขนมไทยในพื้ น ที่ชุ มชน และ
ขยายเปนวงกวางจวบจนปจจุบนั นี้
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากขนมไทยใหมีคุณภาพ OTOP
2) เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนบานเกาะเรียน
5. กลุมเปาหมาย
สมาชิกชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอยางมี
สวนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุ
ภัณฑ พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด รวมทั้งการวางแผนจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
บานเกาะเรียน
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2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ
เรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณา
การระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ
เรียน ตน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 3 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ
เรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณา
การระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
5) อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลา
การเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหนายผลิตภัณฑขนมไทย
6) อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย 3 ผลิตภัณฑ และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุม
ชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสมและทันสมัย
ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (NewNormal)
7) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑขนมไทย
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูป
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนมไทย
2. ผลิตภัณฑขนมไทย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
เชิงเวลา
1. จัดกิจกรรมแลวเสร็จ
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ผลิตภัณฑ

30
3

คน

30

กิจกรรม

9

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑ OTOP ขนมไทย จำนวน 3 ผลิตภัณฑ
ผลกระทบ (Impact)
สรางรายไดใหกับชุมชน
ผลลัพธ (Outcome)
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102030242

103102030142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับ
ชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และ
แนวทางการดำเนินโครงการ โดย
การจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุ
ภัณฑ พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ การบัญชี
การตลาด รวมทั้งการวางแผ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนม
ไทย ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิก
กลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (1วันx1คนx6ชั่วโมง
x1200บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

7,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
7,200.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง
X600บาท) = 32,400
คาวัสดุ = 21,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,900 บาท

53,900.00

53,900.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

0.00

0.00

103102030542

103102030442

103102030342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. กิจกรรม3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย
ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกกลุม
ชุมชนบานเกาะเรียน ตน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย
4. กิจกรรม 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนม
ไทย ผลิตภัณฑที่ 3 ใหกับสมาชิก
กลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย
5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ
เพื่อสรางความโดดเดนใหกับ
ผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลาการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสใน
การจัดจำหนายผลิตภัณฑขนม
ไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง
X600บาท) = 32,400
คาวัสดุ = 21,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,900 บาท

53,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
53,900.00

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

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง
X600บาท) = 32,400
• คาใชสอย
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (3วันx30คนx2มื้อx35
บาท) = 6,300
คาอาหารกลางวัน
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท) =
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

307

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103102030842

103102030742

103102030642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑขนม
ไทย 3 ผลิตภัณฑ และขึ้น
ทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน
บานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนา
รูปแบบที่มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิต
ปกติวิถีใหม (New Normal)
ระยะเวลาดำเนินการ
1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

7. 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป
พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑ
ขนมไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 - 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

8. 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สื่อสารการตลาดทุกมิติ การ
สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ
การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน
รูปแบบของออนไลน และ
ออฟไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 - 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

• คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3
คนX6ชั่วโมงX600บาท)
32,400
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(4วันx30คนx2มื้อx35บาท)
8,400
- คาอาหารกลางวัน (4วันx30คน
x1มื้อx100บาท)
12,000
• คาวัสดุ
- คาวัสดุ 49,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 102,300 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3
คนX6ชั่วโมงX600บาท) 32,400
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
6,300
- คาอาหารกลางวัน (3วันx30คน
x1มื้อx100บาท)
9,000
• คาวัสดุ
- คาวัสดุ 30,100
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77,800 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาตอบแทน

แผนการปฏิบตั งิ าน

102,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
102,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

77,800.00

0.00

0.00

77,800.00

0.00

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3
คนX6ชั่วโมงX600บาท)
32,400
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
6,300
- คาอาหารกลางวัน (3วันx30คน
x1มื้อx100บาท)
9,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102030942

9. 9 ประชุม สังเคราะห วิเคราะห
ผล ประเมินผลการดำเนินงาน
รวมกับชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 - 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย

5,100.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
5,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (1วันx30คนx1มือ้ x35
บาท)
2,100
คาอาหารกลางวัน
(1วันx30คนx1มื้อx100บาท)
3,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท

รวม 500,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ
ศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนิน
โครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุภัณฑ พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี
การตลาด รวมทั้งการวางแผ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 1
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

3. กิจกรรม3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 2
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
ตน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูร วมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0

309

กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

4. กิจกรรม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 3
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางความโดด
เดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลาการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสใน
การจัดจำหนายผลิตภัณฑขนมไทย

6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย 3 ผลิตภัณฑ
และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน
บานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนารูปแบบที่
มีความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะ
สำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal)

7. 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑขนมไทย

8. 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร
การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด
รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ
ออฟไลน

9. 9 ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล
ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

30

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

0

0

80

0

คน

0

0

30

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ

รอยละ

0

0

80

0

คน

0

0

30

0

รอยละ

0

0

80

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
โรคระบาด Covid 2019 มีการระบาดรอบสอง
น้ำทวม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ปกปองโดยการวัดอุณหภูมิและใสหนากากอนามัย
เฝาระวัง ยกของขึ้นที่สงู

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อ.สุวรรณ อาจคงหาญ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ รหัสโครงการ 6508000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ (Earth System Science) เป นวิชาวิทยาศาสตรแบบบูรณาการที่ ศึกษา
ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมธรรมชาติรอบตัว โดยสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูและรูจักโลกอยางเปน
วิทยาศาสตร และมีความเขาใจถึงรูปแบบความสัมพันธ รวมทั้งปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก โดยมี
มุมมองตอโลกวาเปนระบบใหญ ที่มีระบบยอย ๆ ทํ างานอยูรวมกัน มีหนาที่ที่หลากหลายและซับซอน การ
เรียนรูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ เปนการศึกษาความสัมพันธขององคประกอบหลักตาง ๆ ในสภาพแวดลอม
ธรรมชาติ ได แก บรรยากาศ (Atmosphere) พื้ น น้ำ (Hydrosphere) พื้ นดิน (Lithosphere) และสิ่งมีชี วิต
(Biosphere) ซึ่งแตละองคประกอบลวนแลวแตมีความสัมพันธกัน และตองอยูทํางานรวมกันอยางสมดุล เมื่อ
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเสียสมดุลไปจะกอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการอื่นๆ อันนําไปสูปญหา
สิ่งแวดลอมที่สําคัญหลาย ๆ ปญหาตามมา เชน ภาวะโลกรอน พายุรุนแรง ความแหงแลง น้ำทวม แผนดิน
ถลม เป นต น ปญ หาตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะก อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งโลก แลวยังกอให เกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอชีวิต ทรัพยสินของคน และเศรษฐกิจของสังคมโลกเปนอยางมาก
การจัดการเรียนการสอนในกลุมวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ เนนการเรียนรูแบบองครวม ซึ่งเปนมุมมอง
หรือแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโลกธรรมชาติที่เยาวชนทุกคนควรไดเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโลกทั้งระบบ ฝกใชกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค
ความคิดเปน เหตุเป นผล มีความมุงมั่นในการสํารวจตรวจสอบ สืบเสาะความรูความกาวหนาใหม ๆ อยาง
ตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความตระหนักและชวยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งคอยเฝา
ระวังและแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ไดเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดวางแผนกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกทั้ง
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ระบบ ใหกับครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการวิเคราะหและวางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในโรงเรียน
2) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรควบคูกับการ
พัฒนาความเปนผูนำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม ความรูเทาทันสภาวการณ
และการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
- กิจกรรม Land cover protocol
- กิจกรรม Soil moisture active passive
- กิจกรรม Earth as a system protocol
- กิจกรรม Hydrosphere protocol
- กิจกรรม Atmosphere protocol
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

10

รอยละ

85

ครั้ง

10

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบใหกับโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง
2) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเปนผูนำ
ผลกระทบ (Impact)
1) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับความรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
2) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ (Outcome)
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. กิจกรรม Land cover
protocol

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 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) เปนเงิน 8,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท)
เปนเงิน 5,600 บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม
เปนเงิน 6,400 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผล
โครงการ เปนเงิน 4,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท

103110060142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

จำนวนเงิน
80,000.00

รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 80,000 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. กิจกรรม Soil
moisture active
passive

103110060242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

3. กิจกรรม Earth as a
system protocol

103110060342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
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
มื้อ ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 8,000
บาท
คาอาหารวางผูเขารวม
อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ 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
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
มื้อ ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 8,000
บาท
คาอาหารวางผูเขารวม
อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ 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

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. กิจกรรม
Hydrosphere protocol

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
มื้อ ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 8,000
บาท
คาอาหารวางผูเขารวม
อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ 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
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
มื้อ ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 8,000
บาท
คาอาหารวางผูเขารวม
อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ 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

103110060442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

5. กิจกรรม
Atmosphere protocol

103110060442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

รวม 400,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรม Land cover protocol

2. กิจกรรม Soil moisture active
passive

3. กิจกรรม Earth as a system
protocol

4. กิจกรรม Hydrosphere protocol

5. กิจกรรม Atmosphere protocol

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
จัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

2

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

2

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

0

2

0

รอยละ

0

0

85

0

ครั้ง

0

0

2

0

รอยละ

0

0

85

0

ครั้ง

0

0

0

2

รอยละ

0

0

0

85

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การเปดภาคการศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม วางแผนการดำเนินโครงการใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัด
สอดคลองกัน
กิจกรรม และสอดคลองกับชวงเวลาการเปดภาคการศึกษา

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันที่มีความเหลื่อมล้ำในชวงรายไดของประชาชนในชุมชนฐานราก
นำไปสูแนวทางการสงเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจระดับชุมชนกอใหเกิดรายไดและแกปญหาการวางงานของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนให
เข ม แข็ งและพึ่ งพาตนเองได และเป น อี ก วิ ธี ห นึ่ งที่ จ ะช ว ยส งเสริ ม ให ป ระชาชนเกิ ด การรวมกลุ ม อาชี พ ที่
หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามา
จำหน ายหรื อแลกเปลี่ ย นกั น จะเป น ทุ น หมุ น เวีย นในชุม ชนซึ่งการดำเนิน งานดังกลาวจะเกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญาตามแนว
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของกลุ ม อาชี พ ต า ง ๆ ให มี
ประสิทธิภาพมีความเขมแข็งตอชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่ ดานทรัพยากรทองถิ่น ความตองการพื้นฐานโดยการรับฟงความคิดเห็น
ของครัวเรือน ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ กลุมอาชีพ ในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ สำหรับจัดทำเปนฐานขอมูล
พื้นฐานครัวเรือนและการสงเสริมอาชีพที่เหมาะสม
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2) เพื่อหาแนวทางสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพใน
พื้นที่ในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ
3) เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพในระดับครัวเรือน กลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพ ทั้งดานเกษตร
อาหาร หัตถกรรม ดวยนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร การเงิน การบัญชี การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิตและระบบการตลาดที่ดี นำไปสูความมั่นคงของรายไดและสามารถพึ่งพาตนเองได
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชน/ครัวเรือน ที่มีรายไดต่ำหรือไมพนเกณฑความยากจน ของชุมชนในอำเภอโพธิ์ทอง และ
อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
เชิงคุณภาพ
1. รอยละรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน

46

รอยละ

10

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการสรางอาชีพรูปแบบตาง ๆ ที่
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทพื้นที่
ผลกระทบ (Impact)
1) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ
2) คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะที่ดีขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
1) การสรางงาน สรางอาชีพและรายได กอใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน
2) คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะที่ดีขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การศึกษาขอมูลเชิง
พื้นที่ประกอบกับการ
สัมภาษณชุมชน

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 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 20,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
50 คน ๆ ละ 8 มื้อ 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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน
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 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 80,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
40 คน ๆ ละ 40 มือ้ 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

103103050142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในอำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

2. กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาอาชีพตาม
บริบทชุมชน

103103050242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในอำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

125,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
125,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

866,000.00

0.00

866,000.00

0.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ

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 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 20,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
50 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) คิด
เปนเงิน 14,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ
เปนเงิน 8,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 5,400 บาท

103103050342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในอำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

4. การเปดเวทีคืน
ขอมูลใหชุมชน

103103050442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในอำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท
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 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 10,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) คิด
เปนเงิน 7,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ
คิดเปนเงิน 6,000 บาท
- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 1,600 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

115,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
115,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

44,000.00

0.00

0.00

0.00

44,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท

รวม 1,150,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบกับ
การสัมภาษณชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

2

0

0

0

รอยละ

10

0

0

0
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กิจกรรมยอย

2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
บริบทชุมชน

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการ

4. การเปดเวทีคืนขอมูลใหชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

46

0

0

รอยละ

0

10

0

0

กิจกรรม

0

0

2

0

รอยละ

0

0

10

0

กิจกรรม

0

0

0

2

รอยละ

0

0

0

10

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การไมกลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง และ
เปดเผยขอมูลที่แทจริงของชุมชน
ความไมตอเนื่องในการเขารวมดำเนินกิจกรรม
ของชุมชน
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมมีความกังวลในเรื่อง
งบประมาณหรือการใหขอมูลเรื่องรายได

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน
โครงการ
การใหความมั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการวางแผนการ
ดำเนินงานที่เหมาะสม และการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน
โครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
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โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑชุมชน
รหัสโครงการ 6508000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่สะทอนให
เห็นผานทั้งดานความเปนอยู ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑทองถิ่น ซึ่งผลิตภัณฑทองถิ่นสวนใหญ
ยังไมเปนที่ยอมรับและแพรหลายเทาที่ควร ทั้งผลิตภัณฑเครื่องสำอาง สมุนไพร หรืออาหารถิ่น เนื่องจากยัง
ไม ได รั บ การพั ฒ นารู ป ลั ก ษณ ให ส วยงามน าดึ งดู ด การยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ รวมทั้ งยั งขาดการ
ประชาสั ม พั น ธ โฆษณาลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ จ นสามารถเพิ่ ม มู ล ค า ทางการตลาดได ม ากนั ก นอกจากนี้
ผูป ระกอบการสว นใหญ ยั งมุ งเน น ผลิ ตสิ น คาโดยไม มีกระบวนการศึ กษาความตองการ (feasibility study)
รสนิยมของผูบริโภคร วมถึงแนวโนมของกระแสนิยม (trend) ของกลุมผูบริโภคดวย จึงทำใหผลิตภัณฑยังไม
สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงจนกระทั่งสามารถขยายฐานการตลาดใหเติบโตเปนเชิงพาณิชย และ
สรางรายไดใหแกผูประกอบการ/ชุมชนไดอยางกวางขวาง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อตอยอดพัฒนาองคความรูของผูประกอบการในกลุมผูประกอบการในชุมนใหมีความรูความ
เขาใจ และเห็นถึงความสำคัญของการสรางผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคในตลาดเปาหมาย
จนสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
2) เพื่อสนับสนุนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจดวยรูปแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑของสินคาที่มี
เอกลักษณสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
3) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการในการพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑใหมีคุณภาพ มี
อายุการเก็บรักษายาวนาน สามารถตอบสนองความตองการของตลาด
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4) เพื่อพัฒนาทักษะและความรูของประชาชนในทองถิ่นใหทันตอสถานการณทางดานเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชน/ผูประกอบการรายยอย/กลุมอาชีพ ณ ชุมชนบานโพสาวหาญ อ.อุทัย และชุมชนบานบาง
ระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผลิตภัณฑชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการยกระดับคุณภาพ
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชิ้น

6

ชิ้น

6

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (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) คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะที่ดีขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. การสำรวจขอมูล
ผลิตภัณฑชุมชน และ
การประเมินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

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 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30
คน ๆ ละ 8 มื้อ 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
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 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 48,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30
คน ๆ ละ 32 มื้อ 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

103102040142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนบานโพสาว
หาญ อ.อุทัย และ
ชุมชนบานบางระกำ อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

2. การพัฒนา
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อให
ไดมาตรฐาน และการ
สรางมูลคาเพิ่มให
ผลิตภัณฑ

103102040242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2 - 3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนบานโพสาว
หาญ อ.อุทัย และ
ชุมชนบานบางระกำ อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

90,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
90,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

837,600.00

0.00

418,800.00

418,800.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 837,600 บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

3. การสงเสริมการ
จำหนายทางการตลาด
และการวางแผนทาง
การเงิน

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 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30
คน ๆ ละ 8 มื้อ 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

103102040342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนบานโพสาว
หาญ อ.อุทัย และ
ชุมชนบานบางระกำ อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
72,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 1,000,000

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การสำรวจขอมูลผลิตภัณฑชมุ ชน และ
การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ

2. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อใหไดมาตรฐาน และการสราง
มูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ

3. การสงเสริมการจำหนายทาง
การตลาดและการวางแผนทางการเงิน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
ชุมชน

ชึ้น

2

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
ชุมชน

ชึ้น

2

0

0

0

ชึ้น

0

3

3

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
คุณภาพ

ชึ้น

0

3

3

0

ชึ้น

0

0

2

0

ชึ้น

0

0

2

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การไมกลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
และเปดเผยขอมูลทีแ่ ทจริงของชุมชน
ความไมตอเนื่องในการเขารวมดำเนิน
กิจกรรมของชุมชน
การตัดสินใจออกแบบแนวทางการจำหนาย
ที่ไมสอดคลองกับผลิตภัณฑ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน
โครงการ
การใหความมั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการวางแผนการ
ดำเนินงานที่เหมาะสม และการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
การพิจารณาเลือกวิทยากรและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑทสี่ รางสรรคขึ้น

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
รหัสโครงการ 6508000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พื้นที่สวนใหญของเขตราบลุมภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองเปน
เขตพื้ น ที่ ที่ มีการดำเนิ น กิ จ กรรมด า นเกษตรกรรมและกระบวนการผลิตสิน คาทางการเกษตรที่ มีมู ล คาสู ง
ภายหลังจากที่ เกษตรกรดำเนิน การเก็บ เกี่ ยวผลผลิตจะทำให เกิดวัส ดุเหลื อทิ้ งจากกิจกรรมทางการเกษตร
จำนวนมาก ซึ่งเกษตรกรสวนใหญนิยมปลอยทิ้งหรือเลือกใชวิธกี ำจัดวัสดุเหลานั้นดวยการเผาไหม อันนำมาซึ่ง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหามลพิษทางอากาศ คือ ปญหาหมอกควันที่มีการปนเปอนดวย PM2.5
และ PM10 นับเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตวและพืช ทั้งยังเปนสาเหตุใหเกิดความ
เสื่อมโทรมของโครงสรางชั้นดินและกระทบตอศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจของทองถิ่นและจังหวัด ดังนั้นเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงเปน
ปจจัยสำคัญที่เรงใหทุกภาคหนวยตองชวยกันรณรงคและปองกันการดำเนินกิจกรรมเผาไหมวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร การคั ด เลื อ กและนำเอาวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งมาใช ป ระโยชน การแปรรู ป หรื อ พั ฒ นานวั ต กรรมด า น
สิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหาดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น จังหวัดและประเทศในทุกดาน
เพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตดานสังคม เศรษฐกิจและประเทศอยางยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปองกัน รักษาและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมผานกระบวนการพัฒนา
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมจากการประยุกตใชวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น
2) เพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
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3) เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม
4) เพื่อถายทอดนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนแกชุมชนเปาหมาย
5. กลุมเปาหมาย
1) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง
2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 4061102 นิเวศวิทยากับสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
- รายวิชา 4063405 การเก็บและวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
- รายวิชา 4063312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
- รายวิชา 4062406 การควบคุมมลพิษในดิน (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
- รายวิชา 4062202 การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (ภาคการศึกษาที่ 2/2564)
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตร
2) การพัฒนานวัตกรรมตัวดูดซับน้ำทิ้งจากการซักผา เพื่อการนำไปใชประโยชนดานการเกษตร
3) การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกและวัสดุปรับปรุงดินจากทรัพยากรในทองถิ่น
4) การถายทอดเทคโนโลยีและการสรางชุมชนตนแบบ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
2. ชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ
1. นวัตกรรมทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสูชุมชน และไดรับการนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางยั่งยืน
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

นวัตกรรม
ชุมชน

4
2

นวัตกรรม

4

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก บรรจุภัณฑทางเลือกดานสิ่งแวดลอม วัสดุ
ดูดซับน้ำทิ้งจากชุมชน และวัสดุอินทรียในการประยุกตใชเปนวัสดุปลูกและวัสดุปรับปรุงดิน
ผลกระทบ (Impact)
ผูเขารวมอบรมสามารถประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพเสริมได
ผลลัพธ (Outcome)
- การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอมสูชุมชน
- การพัฒนาชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนดวยนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103110070142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การพัฒนานวัตกรรม
ดานบรรจุภัณฑทางเลือก
จากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดเตรียมวัสดุชีวมวล
ภายในทองถิ่น 15,000 บาท
คาวัสดุ
- วัสดุเกษตร 10,000 บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร 25,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2

103110070242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การพัฒนานวัตกรรม
ตัวดูดซับน้ำทิ้งจากการซัก
ผา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
25,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
25,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

50,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

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
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103110070342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. การพัฒนานวัตกรรม
วัสดุปลูกและวัสดุ
ปรับปรุงดินจากทรัพยากร
ในทองถิ่น

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางจัดเตรียมวัสดุอินทรีย
ชีวภาพจากชุมชน 15,000 บาท
- คาจางวิเคราะหคุณสมบัติดินและ
วัสดุปลูกในหองปฏิบัติการ 20,000
บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุและสารเคมีในการดำเนิน
โครงการ 10,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและ
ชุมชนภายนอก
4. กิจกรรมการถายทอด
เทคโนโลยีและการสราง
ชุมชนตนแบบ

103110070442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในจังหวัด
อางทองหรือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท
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
มื้อ ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 6,000
บาท
- คาอาหารวาง 30 คน ๆ ละ 4 มื้อ
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

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

45,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
25,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

55,000.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท

รวม 200,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ
ทางเลือกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ที่เกิดจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู
ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
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ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

0

1

0

0

ชึ้น

0

0

1

0

กิจกรรมยอย
2. การพัฒนานวัตกรรมตัวดูดซับน้ำทิ้ง
จากการซักผา

3. การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกและ
วัสดุปรับปรุงดินจากทรัพยากรในทองถิ่น

4. กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและ
การสรางชุมชนตนแบบ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ที่เกิดจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู
ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ที่เกิดจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู
ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่
ไดรับการถายทอดองคความรูและ
นวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู
ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

0

1

0

0

ชึ้น

0

0

1

0

ชึ้น

0

2

0

0

ชึ้น

0

2

0

0

กิจกรรม

0

0

2

0

ชึ้น

0

0

4

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร/วัสดุที่เลือกมาใชในการพัฒนาเปน
บรรจุภัณฑทางเลือกอาจมีจำกัดในบางฤดูกาล สงผลตอความไม
เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม
การยอมรับนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกตใชตัวดูดซับน้ำทิ้งจาก
การการซักผา เนื่องดวยประชาชนขาดองคความรูเกี่ยวกับการใช
ประโยชนของเหลือทิ้ง
ความเหมาะสมของวัสดุที่เกิดจากนวัตกรรม เนือ่ งดวยทรัพยากร
ดินในแตละชุมชน แตกตางกันขึน้ อยูกับการใชประโยชนที่ดนิ
รวมทั้งความเหมาะสมของการนำไปใชประโยชนในชุมชน เชน พืช
เศรษฐกิจที่ปลูกมากในชุมชน
การลงพื้นที่เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ อาจไม
สามารถดำเนินการได เชน เกิดการแพรระบาดของไวรัส Covid-19

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารย ดร. วัชราภรณ ตันติพนาทิพย
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แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ศึกษาขอมูลพื้นฐานแหลงของทรัพยากร/วัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรกอนเริ่มดำเนิน
โครงการ
การใหความรู ความเขาใจกับชุมชนเปาหมาย รวมทั้ง
การจัดทำสื่อที่เขาใจงาย ในขั้นตอนการถายทอดสู
ชุมชน
ศึกษาขอมูลพื้นฐานและสมบัตดิ นิ เบื้องตนกอนเริ่ม
ดำเนินโครงการ เพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมสอดคลอง
กับความตองการและการนำไปใชประโยชนในชุมชน
จัดทำแผนสำรองในการถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสูชุมชน

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6508000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเปน
มืออาชีพ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน),
OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคน
ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมกับวิธีชีวิตในศตวรรษที่ 21 การศึกษาจึงเปน เครื่องมือในการขับเคลื่อนที่สำคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนผูดำเนินการหลักในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนั้นจึงตองมีการเปลี่ยนโฉมบทบาท ครูใหเปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจากผูสอนเปน โคช หรือ
ผูอำนวยการการเรียนรูและปรับระบบการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนคณะที่มีบุคคลกรที่มีความพรอมในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาการคำนวณได
มีสวนรวมและรับผิดชอบโครงการส
4. วัตถุประสงค
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ทำหนาที่ใหบริการทางวิชาการ วิจัยสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทางดาน ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
5. กลุมเปาหมาย
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
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6. วิธีการดำเนินงาน
การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ
คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
ใหกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ
คำนวณ มาตรฐานการเรียนรู
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

50

คน

50

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ
คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลกระทบ (Impact)
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยเรียนรู/ฝกอบรมใหกับครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
มาตรฐาน
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. 1 การพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
วิทยาการคำนวณ
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
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 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

103101020142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2-4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน
2,000,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
500,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
500,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,000,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

รวม 2,000,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. 1.
การพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ
คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
ใหกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
มาตรฐานการเรียนรู

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

340

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเนื่องจาก
สถานการณโรคอุบัติใหม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การวางแผนประบเปลี่ยนรูปแบบ/สถานที่ เพื่อรองรับ
สถานการณดา นโรคอุบัติใหม

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด
Biological based-Agriculture เปนพื้นฐาน รหัสโครงการ 6508000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิน่ (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ต าม วิ สั ย ทั ศ น Thailand 4.0 ป ระก อบ กั บ ก ระแ ส ก ารพั ฒ น าอ ย า งยั่ งยื น (Sustainable
development) และการพัฒนาสังคมบนฐานวิทยาศาสตร (Science based community) ความสามารถใน
การแขงขันไดของชุมชนทองถิ่นยุคใหมจะตองมีตองพึ่งพาความสามารถในการรับรูและเลือกเทคโนโลยีใหมๆ
ไปใชในการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม และสามารถวางแผนการใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามบริบทของแตละชุมชน ซึ่งการพัฒนาชุมชนตามแนวทางดังกลาวนี้ ชุมชนจะตองมีศักยภาพในการ
เรียนรู (learning community) เปนพื้นฐานและสามารถเชื่อมเขาถึงแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีได
อยางตอเนื่อง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะแหลงเรียนรูวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีในทองถิ่น มีความ
มุงมั่ นอยางต อเนื่องในการพั ฒ นาไปสูการเปน ศูน ยการเรีย นรูและถ ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยืน อยางเนื่องจากระยะที่ผานการทายทอดเท
4. วัตถุประสงค
เพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological basedAgriculture สำหรับใชสนับสนุนกิจการการเพาะปลูกแบบยั่งยืน
5. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรผูเ พาะปลูกพืชผลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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6. วิธีการดำเนินงาน
1) การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
2) การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
3) การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด
4) การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture
เชิงคุณภาพ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับมาตรฐานภัณฑ
ระดับชาติ
2. บูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาจุลชีววิทยา จำนวน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
การเกษตร
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

นวัตกรรม

1

มาตรฐาน

1

รายวิชา

1

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture
จำนวน 1 นวัตกรรม
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยัง่ ยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture
สามารถยกระดับการเพาะปลูกใหมีความยั่งยืนขึ้น โดยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการเกษตร
แบบพึ่งพาสารเคมีใหนอยลง
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102050142

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
1. 1.การศึกษาความพรอมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑและ
กรรมวิธีผลิต
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2564-31/12/2564

103102050242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. 1.การพัฒนาผลิตภัณฑและ
กรรมวิธีผลิต
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103102050342

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ
(Product realization) และ
การวางกลยุทธสูตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103102050442

4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5000 บาท
- คาวัสดุ 7600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5600 บาท
- คาวัสดุ 30000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาเชารถตู 4 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 2,250 บาท 4500 บาท
- คาวิเคราะหและทดสอบ/
ออกแบบผลิตภัณฑ 20000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11200 บาท
- คาวัสดุ 54300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11200 บาท
- คาวิเคราะหมาตรฐาน/ขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ ออกแบบ และ
อื่นๆ 13800 บาท
- คาวัสดุ 8000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33000 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

27,000.00

27,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

จำนวนเงิน

รวม 200,000.00

345

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1.การศึกษาความพรอมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธี
ผลิต

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ
(Product realization) และการวาง
กลยุทธสูตลาด

4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
และสรางมูลคาเพิม่ สอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
และสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
และสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บูรณาการ
กับการเรียนการสอนของสาขาจุล
ชีววิทยา จำนวน 1 รายวิชา ไดแก
รายวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

1

0

0

0

ชึ้น

1

0

0

0

ชึ้น

1

0

0

0

ชึ้น

1

0

0

0

ชึ้น

0

1

1

0

ชึ้น

0

1

1

0

ชึ้น

0

0

0

1

กิจกรรม

0

0

0

1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”
จากกิจกรรม “New Cuisine” รหัสโครงการ 6508000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65103 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนและผูอื่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ บุคคลที่ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยูใน
จริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ และหนาที่ของการเปนพลเมืองดี รวมทั้งชวยสงเสริม
ใหผูอื่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี การมองเห็นคุณคาของวิถีประชาธิปไตย จะชวยใหสังคมมีความมั่นคงปลอดภัย
และสงบสุขมากขึ้น สังคมโลกในปจจุบันมุงเนนความเปนประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากภาวะที่ประชาชนในแตละภูมิภาคเกิดความตื่นตัว เรียกรองใหมีการใชระบอบประชาธิปไตยเปน
ระบบในการปกครองประเทศของตน ผานการแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเดินขบวนชุมนุมโดยสงบ
และสัน ติ การลงประชามติในการดำเนินกิจกรรมอันสงผลตอผลประโยชนของสวนรวม และการไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง เปนตน อยางไรก็ตามยังปรากฏภาพความรุนแรงซึ่งเกิดจากความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองภายใต
ระบอบประชาธิปไตยไมถูกตอง การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอยางถูกตองโดยไมเลือกชนชั้น
ตอประชาชน จึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดเห็นความสำคัญตอการปลูกฝงแนวคิดที่ดีตอการ
เป น พลเมืองดี ตามวิถีป ระชาธิป ไตยให กับ เยาวชนคนรุนใหม จึงมี เปาหมายในการจัด โครงการการสงเสริม
ความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New Cuisine”
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ/หรือจังหวัดอางทอง มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เกิดความตระหนัก
ในสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเปนการสราง
ความรัก ความสามั คคี สามารถนำความรู และประสบการณ ที่ได รับไปขยายผลหรือเผยแพรในครอบครัว
หนวยงาน ชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง และผูอื่น
2) เพื่อสงเสริมการบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกับการเรียนรู
ประชาธิปไตยของเยาวชนคนรุนใหม
5. กลุมเปาหมาย
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ/หรือจังหวัดอางทอง จำนวน 40 คน
6. วิธีการดำเนินงาน การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”
จากกิจกรรม “New Cuisine”
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจในหนาที่ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และมีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ และสังคม
เชิงเวลา
1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

40

รอยละ

80

เดือน

3

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในเรื่องของความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิ
หนาที่ของตนเอง และผูอื่น.
ผลกระทบ (Impact)
ผูเขารวมโครงการเกิดความตระหนักถึงหนาที่ของพลเมืองที่ดี ตามระบบประชาธิปไตย ที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคี
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ผลลัพธ (Outcome)
ผูที่เขารวมโครงการสามารถใชชีวิตในสังคมดวยความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง และผูอื่น ตามสิทธิพลเมืองภายใตกรอบรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103104030142

1. การสงเสริมความสามารถเด็ก
วัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรัก
สามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”
จากกิจกรรม “New Cuisine”
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-31/03/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หรือ จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน
วิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ
ละ 600 บาท รวมเปนเงิน
7,200 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 40 ชุด ๆ
35 บาท รวมเปนเงิน 1,400
บาท
คาวัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 11,400 บาท

20,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000
บาท

รวม 20,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน
“เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่
พลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New
Cuisine”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการมีความเขาใจในหนาที่
ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และ
มีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ
สติปญญา อารมณ และสังคม

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

40

0

0

รอยละ

0

80

0

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรค ติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทำใหไมสามารถดำเนิน โรนา 2019 และดำเนินการตามมาตรการปองกันการแพร
กิจกรรมได
ระบาดของโรคอยางรัดกุม และหากไมสามารถดำเนินการ
ในพื้นทีไ่ ดตองจัดกิจกรรมผานสือ่ ออนไลนแทน

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
รหัสโครงการ 6508000010
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง มีลักษณะเปนพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกร ปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือ การขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทำการหลังการเก็บเกี่ยว
ไมมีอาชีพที่แนนอน ทำใหขาดโอกาสที่จะพัฒนา และสรางรายไดใหกับครัวเรือนหรือชุมชน ประชาชนที่เปน
ผู สู งอายุ ร ายได ไม เพี ย งพอต อ การดำรงชี วิต และขาดการกลุม อาชี พที่ ยั่งยืน ดังนั้ น เพื่ อเปน การยกระดั บ
เศรษฐกิจ ฐานรากของชุม ชนของประชาชนในตำบลองครัก ษ อำเภอโพธิ์ท อง จังหวัด อางทอง สาขาวิช า
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานการสงเสริม/พัฒ นาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทอาหารดวยองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตำบลองครักษ และหนวยงานราชการภายในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง และสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง ขับเคลื่อนโครงการผานการบูรณาการเพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของตำบล
องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง เพื่ อสรางการรวมกลุมที่ยั่งยืน โดยมีระบบการบริห ารจั ดการที่ดี
สงเสริมใหเกิดทุนหมุนเวียนภายในชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑในชุมชนใหไดคุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้ง
พัฒนาชองทางการตลาดทุกมิติ เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดในชุมชน ซึ่งจะทำใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึก (Focus group) โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียในพื้นที่ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
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2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากทรัพยากรชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
3) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ และฉลากสินคาสำหรับผลิตภัณฑชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง
4) เพื่อถายทอดองคความรู และนวัตกรรมจากโครงการสูชุมชน ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนำองค
ความรูที่ไดทั้งหมดจากโครงการไปตอยอด และประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. กลุมเปาหมาย
1) ประชาชน/สมาชิกกลุมอาชีพ/สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง จำนวน 30 คน
2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5074908 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร (ภาคการศึกษาที่ 1/2564) จำนวน 4 คน.
6. วิธีการดำเนินงาน ลงพื้นที่ชุมชนในการจัดกิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/06/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 125,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ไดผลิตภัณฑอาหารที่เปนอัตลักษณ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไปใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชนได
เชิงเวลา
1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ

2

รอยละ

80

เดือน

9

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนำหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานอาหารในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน.
ผลกระทบ (Impact)
ผูที่เขารวมโครงการมีทักษะในการพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑอาหารโดยอาศัยองคความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ผูที่เขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร
ไปใชในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑกอใหเกิดการสรางรายไดในชุมชนอยางยั่งยืน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102060142

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. เก็บขอมูลเชิงลึก
(Focus group) โดย
การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และผูมี
สวนไดสวนเสียในพื้นที่
ตำบลองครักษ อำเภอ
โพธิ์ทอง 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 วัน ๆ
1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมเปน 3,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 1
วัน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท รวมเปน 2,100 บาท
คาวัสดุ 900 บาท
- วัสดุสำนักงาน ไดแก กระดาษ A4
ปากกา ลวด/คลิปหนีบกระดาษ และ
อื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,450 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1 (1ต.ค6431 ธ.ค.64)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน
8,450.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
8,450.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
2. พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารจากทรัพยากร
ชุมชนของตำบล
องครักษ อำเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

103102060242

ระยะเวลาดำเนินการ
ชวงไตรมาส 2 (วันที่
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

103102060342

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด
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 วัน ๆ
1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมเปน 6,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 2
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท รวมเปน 4,200 บาท
คาวัสดุ 25,600 บาท
- วัสดุสาธิตประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไดแก ผลผลิตทาง
การเกษตร เครื่องปรุงรส วัสดุงาน
ครัว และอื่นๆ สำหรับ 2 ผลิตภัณฑ ๆ
ละ 12,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 14,400
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน
ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชัว่ โมง 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 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมเปนเงิน 6,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 2
วัน ๆ ละ 2 มื้อ 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

55,100.00

0.00

55,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

39,500.00

0.00

39,500.00

0.00

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

103102060442

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. ถายทอดองคความรู
และนวัตกรรมจาก
โครงการสูชุมชน
ตลอดจนผูที่มีสวน
เกี่ยวของเพื่อนำองค
ความรูที่ไดทั้งหมดจาก
โครงการไปตอยอด
และประยุกตใชเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
14,400 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน
ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชัว่ โมง 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 วัน ๆ
1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมเปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 1
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท รวมเปนเงิน 2,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,950 บาท

21,950.00

รวม

125,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เม.ย.
65- 30 มิ.ย.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
21,950.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เก็บขอมูลเชิงลึก (Focus group) โดย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ตำบล
องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

2. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากทรัพยากร
ชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ และฉลากสินคา
สำหรับผลิตภัณฑชุมชนของตำบล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป
ใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑชุมชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจายได
ตามไตรมาส และปงบประมาณ

รอยละ

80

0

0

0

ชึ้น

0

2

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป
ใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑชุมชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฉลาก และ
บรรจุภัณฑสินคา

รอยละ

0

80

0

0

งาน

0

2

0

0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผูเขารวม
กิจกรรม
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป
ใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑชุมชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป
ใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑชุมชนได

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

30

0

รอยละ

0

0

80

0

องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

4. ถายทอดองคความรู และนวัตกรรม
จากโครงการสูชุมชน ตลอดจนผูที่มีสวน
เกี่ยวของเพื่อนำองคความรูที่ไดทั้งหมด
จากโครงการไปตอยอด และประยุกตใช
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ประชาชนในพื้นที่อาจไมเขาใจในวัตถุประสงค และ
รูปแบบการดำเนินโครงการ
ความไมสม่ำเสมอของกลุมเปาหมายในการเขารวม
กิจกรรม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การทำความเขาใจกับชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดรับขอมูลที่
ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในอนาคต
จัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยใช
กระบวนการมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารยปยธิดา สุดเสนาะ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยนวัตกรรมผานกลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ
เพื่อการกระจายรายไดอยางยั่งยืน รหัสโครงการ 6508000014
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร ที่จะนำไปสูการสรางขีด
ความสามารถ และขยายศักยภาพทางการคาระดับพื้นที่ และระดับประเทศ โดยการใหบริการทางวิชาการดวย
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมแกชุมชนทองถิ่น ภายใตยุทธศาสตรที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และพึ่งพาตนเองไดบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จึงมี
แนวคิดในการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารแขนงตาง ๆ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นที่ (Baseline data) โดยการรับฟงความคิดเห็นของกลุมอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่มีความจำเปนเรงดวนในการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในจังหวัด
อางทองรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ.
2) เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็กในจังหวัดอางทองดวยองคความรู และนวัตกรรมโดยใชทรัพยากรชุมชนเปนฐาน.
5. กลุมเปาหมาย
กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง จำนวน 3 กลุม ๆ ละ 30 คน (รวม 90 คน)
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6. วิธีการดำเนินงาน ลงพื้นที่ชุมชนและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 940,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร ที่ไดรบั การพัฒนา และยกระดับ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกตใชใน
การพัฒนาทักษะการผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหาร เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ

9

รอยละ

85

เดือน

12

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนำหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานอาหารในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP
ผลกระทบ (Impact)
ผูที่เขารวมโครงการมีทักษะในการพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑ OTOP โดยอาศัยองคความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารเพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ผูที่เขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารไป
ใชในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ OTOP กอใหเกิดการสรางรายไดในชุมชนอยางยั่งยืน
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102070142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. ศึกษาบริบท และ
ขอมูลเชิงพื้นที่
(Baseline data) โดย
การรับฟงความคิดเห็น
ของกลุมอาชีพ และ
วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
ที่มีความจำเปนเรงดวน
ในการเพิ่มขีด
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจในจังหวัด
อางทองรวมกับหนวยงาน
ภาคีเครือขายตาง ๆ

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
มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท รวม
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 4 วัน
ๆ ละ 2 มื้อ 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
และอื่นๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,200 บาท
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 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 36,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 12
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท เปนเงิน 25,200 บาท
คาวัสดุ 225,000 บาท
- วัสดุสำหรับพัฒนา และสาธิต
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก
ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องปรุงรส
วัสดุงานครัว และอื่นๆ สำหรับ 9
ผลิตภัณฑ ๆ ละ 25,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 445,200 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค6431ธ.ค.64)

103102070242

สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
องครักษ ตำบลองครักษ
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

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

60,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
60,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

445,200.00

0.00

445,200.00

0.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. สรางความโดดเดนของ
บรรจุภัณฑ และแบรนด
สินคาสำหรับผลิตภัณฑ
OTOP ของกลุมอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชนขนาด
เล็กในจังหวัดอางทอง

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
มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท เปน
เงิน 18,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 6 วัน
ๆ ละ 2 มื้อ 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

103102070342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2 ( 1 ม.ค.65
- 31 มี.ค.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
องครักษ ตำบลบางระกำ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน
200,100.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,100 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
200,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. พัฒนาศูนยกลางตลาด
และชองทางการตลาด
สำหรับผลิตภัณฑ OTOP
ของกลุมอาชีพ และ
วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
ในจังหวัดอางทอง

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 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน
6 วัน ๆ ละ 2 มื้อ 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
สติ๊กเกอร ปายฟวเจอรบอรด และอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 161100 บาท
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 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 4 วัน
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท
เปนเงิน 8,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 73400 บาท

103102070542

103102070442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เม.ย.65
- 30 มิ.ย.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
รำมะสัก ตำบลบางระกำ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

5. พัฒนาการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรู
ชุมชนสูการใชประโยชน
เชิงพื้นที่อยางยั่งยืนของ
กลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัด
อางทอง
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4 (1 ก.ค.6530 ก.ย.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
องครักษ ตำบลบางระกำ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

161,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
161,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

73,400.00

0.00

0.00

0.00

73,400.00

รวม 940,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นที่
(Baseline data) โดยการรับฟงความ
คิดเห็นของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กที่มีความจำเปนเรงดวน
ในการเพิ่มขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดอางทองรวมกับ
หนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ

2. พัฒนา และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ของกลุม
อาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กใน
จังหวัดอางทองดวยองคความรู และ
นวัตกรรมโดยใชทรัพยากรชุมชนเปนฐาน

3. สรางความโดดเดนของบรรจุภัณฑ
และแบรนดสินคาสำหรับผลิตภัณฑ
OTOP ของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง

4. พัฒนาศูนยกลางตลาด และชองทาง
การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ OTOP ของ
กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
ในจังหวัดอางทอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

90.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมเขาใจรูปแบบการ
ดำเนินงานตางๆ เพื่อนำไปสู
เปาหมายของโครงการฯ รวมกัน
ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่
เขารวมกิจกรรม 90 คน

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

90.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปประยุกตใชใน
การพัฒนาทักษะการผลิตสินคา
OTOP ประเภทอาหาร เพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑ
และแบรนดสินคาที่โดดเดน และ
เปนอัตลักษณของชุมชน

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

9.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมสามารถนำองคความรู
ตางๆ ไปบูรณาการตอยอดในการ
พัฒนาความโดดเดนของบรรจุ
ภัณฑ และแบรนดสินคาสำหรับ
ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร
ได ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

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

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
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กิจกรรมยอย
5. พัฒนาการบริหารจัดการศูนยการ
เรียนรูชุมชนสูการใชประโยชนเชิงพื้นที่
อยางยั่งยืนของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อำเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

คน

0.00

0.00

0.00

90.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมเขาใจรูปแบบการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชนสูการ
ใชประโยชนเชิงพื้นที่อยางยั่งยืน
ไมนอยกวา

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ชุมชน และภาคีเครือขายอาจไมเขาใจในวัตถุประสงค
ของโครงการ และเปาหมายการดำเนินโครงการ
ความไมสม่ำเสมอของกลุมเปาหมายในการเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การทำความเขาใจกับชุมชนและภาคีเครือขายแบบมีสวนรวม เพื่อผู
มีสวนไดสวนเสียไดรบั ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ถูกตอง
จัดกระบวนการทำงานใหเปนระบบตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย โดยอาศัยผูน ำชุมชน/ผูนำกลุมชวยสนับสนุน และ
กระตุนกลุมเปาหมายใหเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรบั จากโครงการ
อยางเปนรูปธรรม

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคำ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยววิถีอโยธยาภายใตแนวคิด
Souvenir of Ayodhya รหัสโครงการ 6508000017
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
อยุธยามีฐานะเปนราชธานีเกาแหงสยามที่ยังคงปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ที่แสดงถึงความรุงเรือง
ในอดีต ประกอบดวยอาราม วิหาร สถูปบริวาร รวมถึงคูคลองโบราณ กระจายตัวอยูทั่วไปทั้งในและนอกเกาะ
เมืองอยุธยา ทำใหเมืองอยุธยาในปจจุบันมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญ ซึ่งนอกจะจากจะมี
คุณคาในเชิงโบราณคดีแลว ยังมีคุณคาตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันมีอุตลักษณ ที่เรียกวา การทองเที่ยว
วิถีอโยธยา
4. วัตถุประสงค
เพื่ อ ยกระดั บ ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ ลิ ต ชุ ม ชุ น ให มี ศั ก ยภาพและเป น ที่ ย อมรั บ จากนั ก ท อ งเที่ ย ว มี
คุณลักษณะของ “Souvenir of Ayodhya” ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยววิถีอโยธยาไดอยางยั่งยืน
5. กลุมเปาหมาย
ผูผลิตและผูจำหนายผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
2) การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
3) การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด
4) การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับมาตรฐานภัณฑระดับชาติ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ราย

20

ผลิตภัณฑ

2

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไดนวัตกรรมผลิตภัณฑเชิงหัตถศิลปประยุกต โดยอาศัยแนวคิดการสืบสานภูมิปญญาชาวบานดวย
วิทยาการรวมสมัย
ผลกระทบ (Impact)
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมีสวนสนับสนุนอัตลักษณ ชุมชน จังหวัด และสามารถสนับสนุนการ
สรางมูลคาจากการทองเที่ยว
ผลลัพธ (Outcome)
ผลงานสรางสรรคเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เขารวมโครงการเปนที่ยอมรับในเวทีวิชาการระดับ
ทองถิ่นหรือระดับชาติ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102080142

1. 1. การศึกษาความพรอม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
กรรมวิธีผลิต
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5000 บาท
- คาวัสดุ 7600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27000 บาท

จำนวนเงิน
27,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
27,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103102080242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและ
กรรมวิธีผลิต

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5600 บาท
- คาวัสดุ 30000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาเชารถตู 4 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 2,250 บาท 4500 บาท
- คาวิเคราะหและทดสอบ/
ออกแบบผลิตภัณฑ 20000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11200 บาท
- คาวัสดุ 54300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11200
- คาวิเคราะหมาตรฐาน/ขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ ออกแบบ
และอื่นๆ 13800
- คาวัสดุ 8000
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 33000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564

103102080342

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ
(Product realization) และ
การวางกลยุทธสูตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103102080442

4. การติดตามผลเพื่อ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256530/09/3565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

90,000.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

รวม 200,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การศึกษาความพรอมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่
เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่
เขารวมโครงการ

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธี
ผลิต

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

20

0

0

0

รายการ

2

0

0

0

คน

20

0

0

0
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กิจกรรมยอย

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product
realization) และการวางกลยุทธสู
ตลาด

4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่
เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่
เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

2

0

0

0

คน

0

10

10

0

รายการ

0

1

1

0

คน

0

0

0

20

ชึ้น

0

0

0

2

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจาเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รหัสโครงการ 6508000019
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเล็งเห็นความสำคัญของสินคาจากโครงการ OTOP จึงได
ออกนโยบายและแผนงานตางๆ อยางตอเนื่ อง (ภายใตกรอบยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นตามแนวพระราชดำริ) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหสินคาจากโครงการ OTOP ไดมีโอกาสขยาย
ตลาดออกสูตางประเทศใหมากขึ้น เปนการใชทรัพยากรและวัตถุดิบของประเทศอยางคุมคา และเพิ่มแนวทาง
ในการสรางรายไดใหแกชุมชนและประเทศรวมถึงการชวยกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโต
อยางยั่งยืนตอไปในระยะยาว ดังนั้นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร จึงไดจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จั
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุดรอยมาลัยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP
2) เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน
3) ความสามารถยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
5. กลุมเปาหมาย
สมาชิกในชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
6. วิธีการดำเนินงาน
ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัย บรรจุภัณฑ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 480,300.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนรูปแบบผลิตภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนไดมาตรฐาน
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รูปแบบ

2

ผลิตภัณฑ

1

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) พัฒนาผลิตภัณฑชุดรอยมาลัยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP
2) เพื่อพัฒนาอาชีพ 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. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102090242

103102090142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. 1. ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ
ศึกษาบริบท และแนวทางการ
ดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุม
อยางมีสวนรวมกับภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนระบบ
การทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ
พวงมาลัย บรรจุภัณฑ พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ การ
บัญชีการตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร
ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : -คาอาหาร
คนละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
จำนวน 30 คน =3,000
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ X 30 คน=
2,100
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5100 บาท

5,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
5,100.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
=32,400
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

69,200.00

0.00

0.00

103102090442

103102090342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัยตัวกระแต
ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย
ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ
เจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย
ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐาน
ของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่ง
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
=32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ถั่วเฉลี่ย)=
21,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
=32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ถั่วเฉลี่ย)
=21,500 บาท

69,200.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69200
บาท
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
69,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

69,200.00

0.00

103102090542

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย
ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ
เจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย
ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐาน
ของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่3

103102090642

สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6. 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการเก็บรักษาและเพิ่ม
โอกาสในการจัดจำหนายผลิตภัณฑ
พวงมาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่3
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=
32,400
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ถั่วเฉลี่ย)=
21,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=
32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ถั่วเฉลี่ย)=
35,200 บาท
-คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ (ถั่วเฉลี่ย)=
15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 97,900
บาท

97,900.00

0.00

377

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
69,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

97,900.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102090742

7. 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป
พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑ
พวงมาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่3

103102090842

สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
8. 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สื่อสารการตลาดทุกมิติ การ
สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ
การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน
รูปแบบของออนไลน และออฟไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่4

103102090942

สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
9. 9. ประชุม สังเคราะห วิเคราะห
ผล ประเมินผลการดำเนินงาน
รวมกับชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส4
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=
32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700
บาท

47,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=
32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700
บาท

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : -คาอาหาร
คนละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
จำนวน 30 คน=3,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ X 30 คน=
2,100 บาท

5,100.00

0.00

0.00

0.00

5,100.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100
บาท

รวม 480,300.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
47,700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1. ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษา
บริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ
โดยการจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัย บรรจุภัณฑ พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี
การตลาด

2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร
ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน ตำบลกบเจา เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของ
ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก
เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได
อยางยั่งยืน

3. 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัยตัวกระแต ผลิตภัณฑ
ที่ 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบล
กบเจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยให
ภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุดทำพวงมาลัยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่
1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ
เจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่ง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาลัยขอ
พระกร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
อบรม

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
พวงมาลัยตัวกระแต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

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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กิจกรรมยอย
5. 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวยตนเอง
ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน ตำบลกบเจา เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของ
ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก
เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได
อยางย

6. 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บ
รักษาและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑพวงมาลัย
7. 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑพวงมาลัย

8. 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริม
การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของ
ผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน
และออฟไลน

9. 9. ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล
ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนา
ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย
ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รายการ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

2.00
30.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑ
พวงมาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสงเสริม
การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาด
ของผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ดำเนินงาน

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
โรคระบาดที่อาจจะสงผลตอการจัดกิจกรรม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
- จัดกิจกรรมในรูปแบบ Social Distancing
มีมาตรการในการปองกันการกระจายของโรค เชน การสวม
หนากากอนามัย การวัดอุณหภูมิรางกาย การลางมือดวยเจล
แอลกอฮอล

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวนพา ลีละศุภพงษ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพลังวิทยรวมสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
รหัสโครงการ 6508000024
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น เปนสิ่งที่ทรงคุณคาทั้งงานศิลปะ งานอาหาร งานผา แตปจจุบัน
ไดเลือนหายไปจากสังคม เนื่องจากมีกระแสความนิยมของตางชาติเขามามีบทบาทในสังคมไทย ทำใหคนรุน
หลังไมรูจักศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาประจำชาติ ที่เปนเอกลักษณดานวัฒนธรรม ที่กำลังจะเลือนหายไปจาก
ปจจุบัน ดวยฐานที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูทามกลางเมืองแหงศิลปวัฒ นธรรมมรดกโลก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาท องถิ่น ให คงอยูคูชาติไทย จึงไดจัดทำโครงการพลังวิทย สืบ สาน ตอยอด ศิลปวัฒ นธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น อันจะสามารถกระตุนกระแสการอนุรักษวัฒนธรรมไทยไดเปนอยาง เพื่อรวบรวมภูมิปญญาจาก
ทองถิ่น สรางองคความรู และกระตุนใหเกิดการฝกฝน พัฒนาทักษะใหมากขึ้นสูมาตรฐานสากล รวมถึงการ
ถายทอด และเผยแพรองคความรูดังกลาวสูกลุมเปาหมาย โดยใหการสนับสนุนอาจารยและนักศึกษาไดเขารวม
การกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการใหบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง
2) เพื่อสรางองคความรู และกระตุน และกระตุนใหเกิดการฝกฝน พัฒนาทักษะใหมากขึ้นสู
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 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการฝกฝน
3) เปดเวทีเพื่อการถายทอด และเผยแพร องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น สูกลุมเปาหมาย
4) ติดตามผลการดำเนินโครงการ และประเมินโครงการ เพื่อนำขอมูลมาปรับปรุงโครงการปถัดไป
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. อาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ไดขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
เชิงเวลา
1. เบิก-จาย ไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. ครบถวนตามงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน

100
30

ชุมชน

1

ครั้ง

4

บาท

200,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
-ไดขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นผานกระบวนการรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร และศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ อยางนอย 1 ชุมชน
ผลกระทบ (Impact)
สามารถเผยแพรหรือตอยอดการดำเนินงานในปถัดไป และขยายไปยังภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่อื่นๆ
ที่มีความสนใจ

384

ผลลัพธ (Outcome)
-สามารถเผยแพรหรือตอยอดการดำเนินงานในปถัดไป และขยายไปยังภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่อื่นๆ
ที่มีความสนใจ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. สำรวจและ
รวบรวมองคความรู

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
มื้อ * 3 ครั้ง 4,500 บาท
- คาจางถายทำวีดีโอ 2 ครั้ง * 4,550
บาท
9,100 บาท
· คาวัสดุ
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

103110080142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส1
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง

2. สรางองคความรู
โดยการจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุนให
กลุมเปาหมายเกิด
การฝกฝน

103110080242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

· 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
มื้อ * 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
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. เปดเวทีเพื่อการ
ถายทอด และ
เผยแพร องคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : · คาใชสอย
60000
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ * 100 คน *
70 บาท 7,000 บาท
- คาอาหารเบรค 1 มื้อ * 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
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
มื้อ * 3 ครั้ง 4,500 บาท
- คาจางถายทำวีดีโอ 2 ครั้ง * 4,550
บาท
9,100 บาท
· คาวัสดุ 5000
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

103110080342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง

103110080442

4. ติดตามผลการ
ดำเนินโครงการ และ
ประเมินโครงการ
เพื่อนำขอมูลมา
ปรับปรุง
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รวม 200,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สำรวจและรวบรวมองคความรู

2. สรางองคความรู โดยการจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการ
ฝกฝน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

10

0

0

0

งาน

1

0

0

0

ครั้ง

0

50

0

0
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กิจกรรมยอย

3. เปดเวทีเพื่อการถายทอด และเผยแพร
องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น

4. ติดตามผลการดำเนินโครงการ และ
ประเมินโครงการ เพื่อนำขอมูลมา
ปรับปรุง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษา/อาจารย/บุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เปดเวทีเพื่อ
เผยแพรองคความรูไดตามที่
กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามผล
การดำเนินการในพื้นที่เปาหมาย
ไดไมนอยกวา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

1

0

0

คน

0

0

100

0

ครั้ง

0

0

1

0

ครั้ง

0

0

0

10

รอยละ

0

0

0

80

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารยสมปรารถนา สุขเกษม
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000033
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวั ต กรรม และโครงการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การบริ ก ารวิ ช าการ งานวิ จั ย และทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมหลักที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองดำเนินการเพื่อใหสาขาวิชาทุกสาขา
ในคณะไดดำเนินการโครงการบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย จึงไดมอบหมาย
ใหทุกสาขาวิชาจัดทำโครงการบริการวิชาการในศาสตรของสาขาโดยใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ งานวิจัย เปาหมายเพื่อจัดอบรมบริการวิชาการใหกับประชาชน ชุมชุน และสังคม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามพันธกิจของคณะ
4. วัตถุประสงค
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานจัยจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร

16

รอยละ

85

หลักสูตร

16

รอยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมโครงการทุกหลักสูตรของคณะ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของการบริการวิชาการ วิจัย
เชิงเวลา
1. หลักสูตรดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีจำนวนโครงการบริการวิชาการ 16 โครงการ
ผลกระทบ (Impact)
เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาบริการวิชาการ การวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
ผลลัพธ (Outcome)
มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ใชแอปพลิเคชันสำหรับสรางสื่อ
และกราฟกออนไลนสำหรับครู

103110090142

ระยะเวลาดำเนินการ
1มกราคม 2565-31 มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
7,200
- คาตอบแทนวิทยากร

จำนวนเงิน
30,000.00

• คาใชสอย 12,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
- คาจางจัดพิมพเอกสาร
- คาถายเอกสารและเขาเลม
• คาวัสดุ 10,800
- คาวัสดุสำนักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103110090242

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103110090342
103110090442

6,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

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

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

2. โครงการ การแปรรูปมะกรูด
แชอิ่ม กลุมสตรีตำบลโพสาว
หาญ อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาวัสดุ 22800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
3. โครงการการเลี้ยงไสเดือนดิน
เพื่อกำจัดขยะอินทรียในสวน
เกษตรเพื่อความพอเพียงและ
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2564-31 ธ.ค.2564
สถานที่ดำเนินการ
สวนเกษตรใน จ.
พระนครศรีอยุธยา และ จ.
อางทอง
4. โครงการ การอบรมโปรแกรม
พีแอลซี (PLC) เพื่อควบคุม
ระบบอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-30 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. โครงการ ดับเพลิงขั้นตน
ฝกซอมแผนและอพยพหนีไฟ
103110090542

30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
6,000.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร
7,200 บาท
คาใชสอย 5,100 บาท
คาวัสดุ 17,700 บาท

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
9,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
9,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103110090842

103110090742

103110090642

6. โครงการ เตรียมความพรอม
วิชาคณิตศาสตรกอนสอบเขา
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัด
ใกลเคียง
7. โครงการ อบรมอาหารจาก
จุลินทรีย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.64-30 ก.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
8. โครงการ การทำน้ำมันไพร
สำหรับนวดเพื่อผูสูงวัย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65

103110090942

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. โครงการ บอรด
อิเล็กทรอนิกสเขียนโปรแกรม
เพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31มี.ค.65

103110091042

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
10. โครงการ ผลิตพืชสมุนไพร
ไทยเพื่อสุขภาพ ชวงการแพร
ระบาดโควิด-19
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
30,000.00

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

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

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

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103110091142

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
11. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ
เนื้อมะมวงในน้ำเชื่อมสำเร็จรูป
ในบรรจุภัณฑทนความรอนชนิด
ออนตัวโดยการมีสวนรวมกับ
กลุมเกษตรกร

103110091242
103110091342
103110091442

30,000.00

30,000.00

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

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

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

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

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.65-31 ธ.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
ต.องครักษ จ.อางทอง
12. โครงการ สาธารณสุขนำสุข
แกเยาวชน

103110091542

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 30,000 บาท

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
13. โครงการอบรม IOT เพื่อ
การเกษตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
14. โครงการอบรมพีแอลซี และ
ระบบควบคุมเครื่องจักรกล
อัตโนมัติเบื้องตน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
15. โครงการตระหนักรูเดานพ
ลังงาน (Energy Literacy) สู
การใชทรัพยากรพลังงานเพื่อ
ชีวิตอยางยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65- 31 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103110091642

16. โครงการอบรมการใช
เครื่องมือวัดทางฟสิกสกับการ
นำไปประยุกตใช
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

30,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดไกลเคียง

รวม 480,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชแอป
พลิเคชันสำหรับสรางสื่อและกราฟก
ออนไลนสำหรับครู

2. โครงการ การแปรรูปมะกรูดแชอิ่ม
กลุมสตรีตำบลโพสาวหาญ อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

3. โครงการการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อ
กำจัดขยะอินทรียในสวนเกษตรเพื่อ
ความพอเพียงและยั่งยืน

4. โครงการ การอบรมโปรแกรมพีแอลซี
(PLC) เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม

5. โครงการ ดับเพลิงขั้นตน ฝกซอมแผน
และอพยพหนีไฟ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมอบรม

คน

0

40

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการไดรับความรูทางดานทักษะ
ในการใชแอปพลิเคชันสำหรับสรางสื่อ
และกราฟกออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม

รอยละ

0

80

0

0

คน

43

43

43

43

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมอบรมในโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ

รอยละ

85

85

85

85

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ
เทคโนโลยีหรือองคความรูไปใชตอได
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม

รอยละ

85

0

0

0

คน

0

20

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมไดรับ
ความรูความเขาใจในการเผชิญเหตุ
ภาวะฉุกเฉิน และการปองกันและ
ระงับอัคคัภัยเบื้องน

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

60

0

รอยละ

0

0

85

0
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6. โครงการ เตรียมความพรอมวิชา
คณิตศาสตรกอนสอบเขามหาวิทยาลัย

7. โครงการ อบรมอาหารจากจุลินทรีย

8. โครงการ การทำน้ำมันไพรสำหรับ
นวดเพื่อผูสูงวัย

9. โครงการ บอรดอิเล็กทรอนิกสเขียน
โปรแกรมเพื่อการศึกษา

10. โครงการ ผลิตพืชสมุนไพรไทยเพื่อ
สุขภาพ ชวงการแพรระบาดโควิด-19

11. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑเนื้อ
มะมวงในน้ำเชื่อมสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ
ทนความรอนชนิดออนตัวโดยการมีสวน
รวมกับกลุมเกษตรกร

12. โครงการ สาธารณสุขนำสุขแก
เยาวชน

13. โครงการอบรม IOT เพื่อการเกษตร

14. โครงการอบรมพีแอลซี และระบบ
ควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติเบื้องตน

15. โครงการตระหนักรูเดานพลังงาน
(Energy Literacy) สูการใชทรัพยากร
พลังงานเพื่อชีวิตอยางยั่งยืน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงวัยในการสรางผลิตภัณฑเพื่อ
ใชเองและจำหนายได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับ
ความรูเพื่อนำไปตอยอดในการศึกษา
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการไดรับความรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจ และไดรับ
ความรูในดานทักษะการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู
ความเขาใจดานสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมตระหนัก
รูดานพลังงาน (Energy Literacy) สู
การใชทรัพยากรพลังงานเพื่อชีวิตที่
ยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการเกิดกระบวนการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและการ
อนุรักษทรัพยากรพลังงาน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

2

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

40

40

40

รอยละ

0

85

85

85

คน

0

0

50

0

กิจกรรม

0

0

1

0

คน

0

60

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

75

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

20

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

คน

0

0

85

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

30

0

0

รอยละ

0

825

0

0

คน

0

20

0

0

รอยละ

0

80

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0
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16. โครงการอบรมการใชเครื่องมือวัด
ทางฟสิกสกับการนำไปประยุกตใช

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมการใช
เครื่องมือวัดทางฟสิกสกับการนำไป
ประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

0

1

0

คน

0

0

30

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เอกสารหมายเลข 1

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน
รหัสโครงการ 6508000034
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
ประเภทโครงการ

397

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

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาโครงการ “ฟารมตัวอยางภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน”มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูทางการเกษตรเดิมใหมีความทันสมัยดวยนวัตกรรมดานตาง ๆ และรวบรวมนวัตกรรม
และองคความรูทางการเกษตร ไวเปนตนแบบการศึกษา พัฒนา และถายทอดองคความรูสูชุมชน วัตถุประสงค
อีกประการ คือ ใชนวัตกรรมและองคความรู มาสรางผลิตภัณฑทางการเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑดินและปุย
ผลิตภัณ ฑ จากพืชผัก ผลิตภั ณฑ จากแมลง ผลิตภั ณฑ จากสัตว และผลิตภัณ ฑ จากเห็ด เพื่อเปน ผลิตภัณ ฑ
ตนแบบสำหรับเกษตรกรในชุมชนเครือชาย ชวยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเกษตรของชุมชน รวมทั้ง
เป น การเพิ่ ม รายได แ ละช องทางการจำหน าย ประกอบกับ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา ไดถู ก
กำหนดใหเปนศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงคการจัดตั้งใหเปนสถานที่สำหรับเปนแหลงเรียนรู แหลงอบรมบมเพาะ
รวบรวมและถายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร ภูมิปญญาดานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร และ
เป น ศูน ยกลางในการให บ ริการแลกเปลี่ ยนเรียนรูและเชื่อมโยงความรวมมือด านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ และนวัตกรรมทางการเกษตร
สู การเรีย นรู อย า งยั่ งยื น ” จึ งเป น ส ว นสนั บ สนุ น ที่ ส ำคัญ ประโยชน ที่ ได จ ากโครงการนี้ คื อ การพั ฒ นาต อ
ยอดจากฐานความรูเดิมโดยใชนวัตกรรมและองคความรูมาสรางผลิตภัณฑเกษตรตนแบบที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน สรางรายไดใหแกเกษตรกรไดอยางเปน รูปธรรม และถายทอดองคความรูสูชุมชน ทั้งหมดนี้ เพื่ อ
กอใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการองคความรู ความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
รวมทั้งเปนสถานที่ผลิตบุคคลากรทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อใหการเกษตรไทยมีความมั่นคงและยั่งยืนเปน
รากฐานใหแกประเทศไทยสืบไป
4. วัตถุประสงค
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เพื่อพัฒนาจุดเรียนรูทางการเกษตร ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดินและปุย
โดยมีการถายทอดองคความรู เพื่อสรางผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจากการพัฒนา รวมทั้งสามารถสราง
นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาจากการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม
5. กลุมเปาหมาย
1. เกษตรกร
2. นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร

ไมนอยกวา 35 คน
ไมนอยกวา 35 คน

6. วิธีการดำเนินงาน
1) ทำการพัฒนาจุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด
ไสเดือน สัตว ดินและปุย ทำการพัฒนาจุดการเรียนรูตอเนื่องจากจุดการเรียนรูเดิม โดยนำองคความรูมา
พัฒนา
2) จัดโครงการถายทอดองคความรู ทำการถายทอดองคความรูที่ไดจากการพัฒนาและเรียนรู สูชุมชน
เกษตรกร รวมทั้งผูสนใจ
3) มีผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจากการพัฒนาตอยอดจากโครงการ นำผลผลิตที่ไดจากการผลิต
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 605,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกร
2. นักศึกษา
3. จุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ที่ไดรับการพัฒนา ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด
ไสเดือน สัตว ดินและปุย
4. การถายทอดองคความรู
5. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจากการพัฒนา
6. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา
7. สื่อวิดีโอเพื่อการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม
เชิงคุณภาพ
1. สามารถนำเทคโนโลยีหรือองคความรูไปใชตอไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมไดสำเร็จผลตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. ดำเนินกิจกรรมการซื้อจางเบิกจายตรงวัตถุประสงคของงาน
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
จุด

35
35
7

ครั้ง
ผลิตภัณฑ
ชิ้น
เรื่อง

4
7
1
7

เปอรเซ็นต

50

งาน

1

งาน

1

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีจุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ที่ไดรับการพัฒนา ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด
ไสเดือน สัตว ดินและปุย มีการถายทอดองคความรู ไมนอยกวา 4 ครั้ง มีผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจาก
การพั ฒ นา ไม น อยกวา 7 ผลิต ภั ณ ฑ มี น วัต กรรมที่ไดรับ การพั ฒ นา จำนวน 1 ชิ้น งาน มี สื่อวิดี โอเพื่ อการ
ถายทอดองคความรูและนวัตกรรม จำนวน 7 เรื่อง
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความรู มีทักษะในการทำงานดานการเกษตร รวมถึงทักษะอื่น ๆ ในศตวรรษที่ 21
เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพทางการเกษตรไดอยางยั่งยืน
ผลลัพธ (Outcome)
เกษตรกร นักศึกษา สามารถนำองคความรู นวัตกรรม ผลิตภัณฑ ที่ไดไปใชในชีวิตประจำวัน และไป
ใชในการประกอบอาชีพ สรางรายได ไดอยางยั่งยืน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102100142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. 1. ทำการพัฒนาจุดเรียนรู
ทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู
ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด
จิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดินและ
ปุย

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
การเกษตร คาวัสดุพัฒนาจุด
การเรียนรู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000
บาท

350,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
200,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหาร
และคาวัสดุการจัดโครงการ
ถายทอดองคความรู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000
บาท

20,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
150,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. การจัดโครงการถายทอดองค
ความรู

103102100242

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน 2565-กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102100342

3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่
เกิดจากการพัฒนาตอยอดจาก
โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม 2565-มิถุนายน
2565

103102100542

103102100442

สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน 2565-มิถุนายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. จัดทำสื่อวิดีโอเพื่อการ
ถายทอดองคความรูและ
นวัตกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม 2565-มิถุนายน
2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : คาพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิด
จากการพัฒนาตอยอดจาก
โครงการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,000
บาท

119,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
68,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
51,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 81,000
บาท

81,000.00

0.00

0.00

81,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจัดทำสื่อ
วิดีโอเพื่อการถายทอดองค
ความรูและนวัตกรรม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000
บาท

35,000.00

0.00

20,000.00

15,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการณื
วิชาชีพเกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวม 605,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1. ทำการพัฒนาจุดเรียนรูทาง
การเกษตร 7 จุดการเรียนรู ไดแก ขาว
พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด ไสเดือน
สัตว ดินและปุย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาจุด
เรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการ
เรียนรู ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร
เห็ด จิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดินและ
ปุย

กิจกรรม
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ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

4.00

3.00

0.00

0.00

กิจกรรมยอย

2. การจัดโครงการถายทอดองคความรู

3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจาก
การพัฒนาตอยอดจากโครงการ

4. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา

5. จัดทำสื่อวิดีโอเพื่อการถายทอดองค
ความรูและนวัตกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานสำเร็จมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดโครงการ
ถายทอดองคความรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
ไดรับความรูจากการถายทอดองค
ความรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรที่เกิดจากการ
พัฒนาตอยอดจากโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถผลิต
ผลผลิตไดทันตามกำหนดเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมที่
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดนวัตกรรม
ที่พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทำสื่อวิดีโอ
เพื่อการถายทอดองคความรูและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตงานได
สำเร็จตามเวลา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

100.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

2.00

2.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

ชึ้น

0.00

4.00

3.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ชึ้น

0.00

4.00

3.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ
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โครงการปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000035
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศูนยกลางของการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรแกคณาจารยและนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการเตรียมความ
พรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประเทศ จึงมีเปาหมายที่จะพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเปนศูนยบริการการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดมาตรฐาน
ดังนั้น จึงตองปรับปรุงและพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานของศู น ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อัน ประกอบดวย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ วัสดุ และดูแลครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน
และอยูในสภาพพรอมใหบริการ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน
และอยูในสภาพพรอมใหบริการ
2) เพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรและขีด
ความสามารถของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) เพื่อสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) เพื่อใหพัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมี
คุณภาพนำไปสูการเผยแพรในระดับนานาชาติ
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5) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่รูจักในระดับ
ภูมิภาค
6) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตรแกเยาวชน
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ,จัดจาง อบรมเชิงปฏิบัติร อบรม สัมมนา นำเสนอผลงานวิชาการ และจัดงาน
เทิดพระเกียรติ นิทรรศการ และการประกวด/แขงขัน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

5

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีวัสดุ ครุภัณฑที่มีความพรอมและเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและงานวิจัยการจัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติประจำป 2565 ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาและคณาจารยมีความพึงพอใจในการบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความรู
และสนใจดานวิทยาศาสตรมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาและคณาจารยมีวัสดุและครุภัณฑในการจัดการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มี
ความรูและสนใจดานวิทยาศาสตรมากขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110100142

1. ซอมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ
และจางเหมาบริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2564

103110100342

103110100242

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดารา
ศาสตร และวัสดุการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สนับสนุนศูนยสะเต็มศึกษา
(หุนยนต STEM Robotics 2/การ
จัดการเรียนรูดวยแนวทาง
Gamification STEM)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565

103110100442

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. สนับสนุนการเขารวมนำเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

103110100542

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจำป 2565
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
299260 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299260
บาท

299,260.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
16,050.00

133,520.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
61,050.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
259390
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 259390
บาท

259,390.00

20,000.00

69,390.00

100,000.00

70,000.00

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

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

281,350.00

0.00

0.00

0.00

281,350.00

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
50000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากรและกรรมการตัดสิน
13600 บาท
คาใชสอยและคาวัสดุ
267,750บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 281,350
บาท

รวม 1,000,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
88,640.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ซอมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑและจาง
เหมาบริการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจผูเขารวมกิจกรรม

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดาราศาสตร
และวัสดุการศึกษา

3. สนับสนุนศูนยสะเต็มศึกษา (หุนยนต
STEM Robotics 2/การจัดการเรียนรู
ดวยแนวทาง Gamification STEM)

4. สนับสนุนการเขารวมนำเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศ

5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจำป 2565

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

1

1

1

1

รอยละ

100

100

100

100

กิจกรรม

1

1

1

1

รอยละ

85

85

85

85

กิจกรรม

0

0

2

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

80

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนรักวิทย รหัสโครงการ 6508000036
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 112 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ผี านมา (รอยละ 80)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ X ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง
จะเห็นไดจากความสำเร็จของกลุมประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย ที่ลวนสรางความเจริญกาวหนาขึ้นบนรากฐาน
ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสำหรับโลกยุคปจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกำลังเผชิญ
กับความทาทายรอบดาน ทั้งภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่สงผลกระทบอยางชัดเจน
ทั้งเชิงบวกและลบ ทำใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเปนเครื่องมือชิ้นสำคัญที่
จะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ ทั้งชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และชวยเพิ่ม
ความสามารถในการสรางสำเร็จจากโอกาสใหมๆ ที่จะเขามา ดังเจตนารมณของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 11 ที่ มุ งให มี ก ารปรับ โครงสร างเศรษฐกิ จ สู ทิ ศ ทางการเติ บ โตในรู ป แบบใหม บน
ฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มี
ผลิตภาพต่ำ ไปสูการใชความรูและความชำนาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรหลักคือยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจึงมุง
สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่ถูกตองตั้งแตเริ่มตนของโรงเรียนในทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเทาเทียมทาง
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในท อ งถิ่ น ซึ่ ง โครงการรั ก วิ ท ย จ ะเป น โครงการหลั ก ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีใชในการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนในสถานศึกษาของทองถิ่น

409

4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผูสอนวิทยาศาสตร
2) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
3) เพื่อพัฒนาอาจารยระดับมหาวิทยาลัยใหสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีได
5. กลุมเปาหมาย
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
6. วิธีการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการในรูปแบบการจัดคาย การฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การพัฒนาและใชสื่อ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 700,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โรงเรียน

20

รอยละ

20

รอยละ

100

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
ผลกระทบ (Impact)
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูชีววิทยา (ผศ.
พัชรี สินธุนาวา)

103110110142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

168,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
168,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

• คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 21
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 50,400
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ
14 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
14,700
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 7 มื้อ 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

2. Food Science
ARU สอนนองรักวิทย
(อาจารยสุภาวิณี แสน
ทวีสุข)

103110120142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

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 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท 4,000
- คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 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
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ชือ่ กิจกรรมยอย

103110120142

รหัส
12
หลัก

103110110342

3. การจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร
และปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร (ผศ.ดร.
เกตนณนิภา วันชัย)

หมวดรายจาย/รายละเอียด
• คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท 4,000
- คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 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 มื้อ ๆ ละ
100 บาท 4,000
- คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท
2,800
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 40
เลม ๆ ละ 50 บาท 2,000
- คาจางออกแบบสื่อประกอบการอบรม
1,000
• คาวัสดุ
- วัสดุในการดำเนินโครงการ 5,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน 54000 บาท
• คาใชสอย 23000 บาท
• คาวัสดุ 23000 บาท

จำนวนเงิน

100,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

100,000.00

0.00

103110110442

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. ทูตสะเต็มเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน (ดร.วุฒิพงษ
แปงใจ)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
25200 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร 74800 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 100000 บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน

103110110542

แผนการปฏิบตั งิ าน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
70,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

132,000.00

0.00

100,000.00

32,000.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง
5. สงเสริมและ
พัฒนาการสอน
วิทยาศาสตร ฟสิกสและ
ดาราศาสตร 2 (อ.ดร.
จินดาวรรณ จันทมาส)

103110110642

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

6. การเปนพี่เลี้ยงและที่
ปรึกษาดานการสอน
และการพัฒนาสื่อการ
สอนวิชาคณิตศาสตร
วิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

- คาวิทยากร 6 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท 21,600
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ 2
มื้อ ๆ ละ 35 บาท
2,100
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ 1 มื้อละ
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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 54000 บาท
คาใชสอย 63400 บาท คาวัสดุ 14600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 132000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

รวม 700,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูชีววิทยา
(ผศ.พัชรี สินธุนาวา)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนที่
เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนของ
โรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ
20 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ
บริการมีความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โครงงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
โครงงานที่ผานสูการประกวด
ระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โรงเรียนที่เขารวม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อางทอง และจังหวัดใกลเคียง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา

2. Food Science ARU สอนนองรัก
วิทย (อาจารยสุภาวิณี แสนทวีสุข)

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตรและปฏิบัติการวิทยาศาสตร
(ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย)

4. ทูตสะเต็มเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน (ดร.วุฒิพงษ แปงใจ)

5. สงเสริมและพัฒนาการสอน
วิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตร 2
(อ.ดร.จินดาวรรณ จันทมาส)

6. การเปนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาดานการ
สอนและการพัฒนาสื่อการสอนวิชา
คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

0

0

7

0

รายการ

0

0

7

0

รายการ

0

1

0

0

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

100

0

รอยละ

0

0

80

0

ชึ้น

0

3

4

0

รอยละ

0

20

20

0

รายการ

0

5

0

0

รอยละ

0

20

0

0

คน

0

15

15

0

รอยละ

0

20

20

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑจากการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได “กระชายอบแหง @ Science ARU”
รหัสโครงการ 6508000038
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การระบาดของไวรัส โคโรนา พ.ศ. 2562 - 2563 เปน การระบาดทั่ว โลก การแพรร ะบาดของโรค
ดังกลาว สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และทุกจังหวัด
ของประเทศไทย โดยมีการคาดสถานการณดานเศรษฐกิจของไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ไปอีก
นานพอสมควร ในระดับจุลภาค จำนวนยอดคนตกงานที่พุงสูง ทำใหมีผลกระทบตออำนาจการจับจายของ
ประชาชน (สานักขาวอิสรา, 2563) รายไดของครัวเรือน ที่ลดลง ทามกลางภาระคาใชจายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
คาใชจายเกี่ยวกับสุขภาพ คาใชจายเพื่อการดำรงชีพ ครัวเรือน ทำใหชวงนี้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ กินน้ำ
สมันไพร หนึ่งในนั้นก็คือน้ำกระชายสกัด
เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ยังสงผลให การศึกษาไทยเกิ ดป ญ หา การจั ดการเรียนการสอน
นักเรียน นักศึกษาตองเรียนผานระบบออนไลน ทำใหเนื้อหาบางรายวิชาที่เขาถึงยากอยูแลว ยิ่งยากเขาไปใหญ
เชนรายวิชาฟสิกส และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเพิ่มเวลา
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมากขึ้น เชื่อมโยงกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 ที่
มุงเนน
การสงเสริมให ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูมากขึ้น การสอน
แบบมีสวนรวม จัดกิจกรรมใหผูเรียนอยากเรียนรูตลอดเวลา เปนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน ไดเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful learning) ผูเรียนสรางองคความรูได มี
ความขาใจในตนเอง ใชสติปญญา คิด วิเคราะห สรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่บงบอกถึงการมีสมรรถนะสำคัญ
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุเปาหมายการเรียนรูตามระดับชวงวัย
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ทำใหเราไดคิดทำโครงการการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได (ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU) เพื่อ
เปนการเพิ่มมูลคากระชายใหสูงขึ้น และพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อจำหนาย โดยการบูรณาการการขับเคลื่อน
องค ความรู วิ ช าการ และความเชี่ ย วชาญต าง ๆ จากสาขาวิ ช าฟ สิก ส คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำไปสูการปฏิบัติจริงรายวิชาฟสิกสเบื้องตน เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ฟ สิ กส ระดับ พื้น ฐาน และวิจั ย นวัตกรรม รวมทั้ งการยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา การวิจัย และ
นวัตกรรมใหกับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาฟสิกสพื้นฐานดวยคะ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชาฟสิกสเบื้องตน ไดศึกษาทดลองอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได
และไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานซึ่งอยูในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดไปใชประโยชน ไปพัฒนาตนเอง และเปนแนวคิดในการหา
รายไดเพิ่ม
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน 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 วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

10

ผลิตภัณฑ
เรื่อง

1
1

รอยละ

100

รอยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน และชาวบานในตำหนาโคก อำเภอผักไหจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU
2. บทความวิจัย
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU
ผลกระทบ (Impact)
กระชายเปนที่ตองการของตลาด อาจทำใหมีราคาสูง และหายาก
ผลลัพธ (Outcome)
1) นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการอบแหง ไดศึกษาทดลองอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได
2) นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดไปใชประโยชน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102110142

1. การอบแหงผักสวนครัวรั้วกิน
ได กระชาย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ป
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และตำหนาโคก
อำเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

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

รวม 100,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

20,000.00

0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได
กระชาย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟสิกส
เบื้องตน และชาวบานในตำหนา
โคก อำเภอผักไหจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
กระชายอบแหง @ Science
ARU

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

0

0

0

รายการ

0

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การระบาดของโควิด 19

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
1) เวนระยะหาง
2) ลดจำนวนคนที่ทำนอยลง
ใชเครื่องอบไมโครเวฟ ที่มี

สภาพอากาศ แดดนอย ฝนตก

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวจินดาวรรณ จันทมาส
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แโครงการแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมนวัติกรรมเคมียอสวนในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
รหัสโครงการ 6508000039
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 112 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (รอยละ
80)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากสาขาวิชาเคมีเห็นความสำคัญของการทำปฏิบัติการเคมี ซึ่งในสภาวะปกติกอนเกิดการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนและทำปฏิบัติการควบคูกันไปไดดวยความราบรื่น
แตหลังสถานการณการแพรระบาดไดมีการหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบในห องเรียนเปนเรียนแบบ
ออนไลน การทำปฏิบัติเคมีซึ่งเปนสิ่งที่ตองฝกทักษะการปฏิบัติการทดลองไมสามารถดำเนินการดวยระบบ
ออนไลนได ดวยสาเหตุดังกลาวสาขาวิชาเคมีจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนปฏิบัติการเคมีเปนแบบ
ยอสวน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งสามารถสงปฏิบัติการเคมีแบบยอสวนนี้ใหกับนักเรียน
นักศึกษาไปทำที่บานพรอมกับการเรียนแบบออนไลนได ปฏิบัติการเคมีแบบยอสวนยังสามารถนำไปใชกับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไมมีสารเคมีและขาดแคลนอุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอีกดวย นอกจากนี้การเรียนการ
สอนวิชาเคมีดวยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบยอสวนมีความปลอดภัย ใชปริมาณสารเคมีนอย ใช
เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผูเรียนทุกคนสามารถทำการทดลอง
ไดจริงไมใชเพียงแตฟงบรรยายสรุปจากผูสอนเทานั้น เทคนิคนี้ไดรับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผานมา
ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟลิปปนส ญี่ปุน
จีน กัมพูชา เปนตน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนปฏิบัติการเปนแบบเคมียอสวนจึงจำเปนในกรณี
ที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนทำการปฏิบัติการไดเต็มรูปแบบเหมือนเรียน
ในชั้นเรียน และถาสถานการณการแพรระบาดของโรคหายแลว ปฏิบัติการเคมียอสวนก็ยังสามารถนำมาใชใน
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หองเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลดอุปกรณทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ชุดทดลองเคมียอสวนยังสามารถ
ชวยครูผูสอนใหสามารถจัดปฏิบัติการพรอมการเรียนในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาใหกบั นักเรียนได
อีกดวย
ดังนั้น สาขาวิชาเคมีจึงคิดจัดทำชุดทดลองเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ ประกอบไปดวย ชุดการทดลอง
ปฏิกิริยาการตกตะกอนของสารประกอบไอออนิก ชุดการทดลองกฎของแกส ชุดการทดลองเคมีไฟฟา ชุดการ
ทดลองวิเคราะหวิตามินซี ชุดการทดลองโครมาโทกราฟ ชุดการทดลองอัตราการเกิดปฏิกิริยา ชุดการทดลอง
ไทเทรตกรดเบส เพื่อใหนักเรียนไดใชชุดทดลองดังกลาวรวมกับการเรียนในรายวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยจะถายทอดเทคโนโลยีนี้ใหกับโรงเรียนในระดับมัธยม
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางชุดทดลองเคมีในรูปแบบการเรียนแบบเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ สำหรับใชประกอบการ
เรียนในรายวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดทำการทดลองปฏิบัติการเคมียอสวนควบคูกับการเรียนแบบออนไลนได
3) เพื่อลดปริมาณสารเคมีที่ใชในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
4) สามารถผลิตเพื่อจำหนายไดสำหรับโรงเรียน หนวยงานหรือผูที่สนใจ
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 คน จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/06/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. สาขาเคมีสรางนวัตกรรมชุดทดลองเคมียอสวน
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสำเร็จของนักเรียนที่รวมโครงการมีความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

แบบ

7

รอยละ

70

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สรางชุดทดลองเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ เพื่อใชสำหรับการเรียนการสอนวิชาเคมีในโรงเรียน
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
นักเรียน/อาจารยไดมีชุดทดลองสำหรับการสอนวิชาเคมีดวยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบ
ยอสวนมีความปลอดภัย ใชปริมาณสารเคมีนอย ใชเวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการกำจัดของเสียจาก
การทดลอง อีกทั้งผูเรียนทุกคนสามารถทำการทดลองไดจริง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีให
เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเปนการสรางเจตนาคติที่ดีในการเรียนวิชาเคมี
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110120242

103110120142

1. ผลิตนวัตกรรมชุดทดลองเคมี
ยอสวนจำนวน 7 แบบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม
2565 ถึง 31 มีนาคม 2565)
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาภูมิ
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ
โรงเรียนวัดสระแกว และ
โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์
2. เผยแพรชุดนวัตกรรมไปยัง
โรงเรียนมัธยมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตมาสที่ 3 (1 เมษายน 2565
ถึง 30 มิถุนายน 2565)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาวัสดุ
(สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตรและ
วัสดุสำนักงาน)
180,000
• คาใชสอย

แผนการปฏิบตั งิ าน

190,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
190,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

- คาจางออกแบบ
บรรจุภัณฑ 10,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190000.00
บาท
ใชสอย
รายละเอียด :
• คาใช
สอย
- คาเชาเหมารถตู 5
วัน วันละ 2,000 บาท
10,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000.00
บาท

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาภูมิ
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ
โรงเรียนวัดสระแกว และ
โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์

รวม 200,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ผลิตนวัตกรรมชุดทดลองเคมียอสวน
จำนวน 7 แบบ

2. เผยแพรชุดนวัตกรรมไปยังโรงเรียน
มัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดทดลอง
เคมียอสวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของนักเรียนที่รวม
โครงการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายชื่อโรงเรียนที่ไดรับการ
เผยแพรชุดนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของนักเรียนที่รวม
โครงการมีความพึงพอใจ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

0.00

7.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

70.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง สำนักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รหัสโครงการ 6510000001
ความสอดคล้องของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ด้านพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายที่ : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาพื้นที่
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] ด้านการศึกษา
[ ] ด้านเศรษฐกิจ
[ ] ด้านสังคม
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
[ ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย
[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ ง ได้ร่ว มกันพัฒ นายุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่อการ
พั ฒ นาท้ องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมี เป้ าหมายหลั กในการให้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิง
พื้นที่ (Area Based) และเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดแห่งศาสตร์พระราชา
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังได้นำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งด้วยตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้ ว ย 4 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาท้องถิ่น ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 การผลิ ตและพั ฒ นาครู ยุท ธศาสตร์ที่ 3 ยกระดั บ
คุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาในเชิงพื้ น ที่ (Area
Based) และเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดแห่งศาสตร์พระราชา โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒ นาที่ยึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การสอน การวิจัย การ
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บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังได้นำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งด้วย
4. วัตถุประสงค์
เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการ
ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ชุมชน
1) บ้านพยอม หมู่ที่ 1 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 พื้นที่
2) สรุปผลการลงพื้นที่ประชาคม
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. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 235,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
2. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
6. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจาก
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนตำบลในจังหวัดที่มหาวิทยาลัย
2. จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียน
3. ลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วม
4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
5. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนน
6. รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย
7. ระบบข้อมูลตำบลที่ได้รับการพัฒนา
8. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุมชน
ครัวเรือน
โรงเรียน
คน
คน
โครงการ/กิจกรรม

5
200
20
2,000
2,000
20

ร้อยละ
ตอน
ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

30
10
5
85
20
10
15
80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา และโครงการตาม
พระราชดำริ
2) ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ (Impact)
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบการจัดการตนเอง
ให้กับชุมชนอื่นได้
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

103110130144

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 ถึง วันที่
30/09/2565

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

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

235,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
235,900.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

รวม 235,900.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความสำเร็จค่าเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่น

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ปี 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

.

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัมนาท้องถิ่น
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (งบประมาณแผนดิน)
รหัสโครงการ 6511000026
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนแกบุคลากรรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจำ
6. วิธีการดำเนินงาน จายเปนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 270,961,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

817

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

เชิงปริมาณ
1. จำนวนบุคลากรภาครัฐในสงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายเปนไปตามโครงการ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไมมี
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
ไมมี
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

101101010311

101101010211

101101010111

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. เงินเดือนขาราชการ
(อัตราเดิม 89 อัตรา)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/092565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เงินประจำตำแหนงทาง
วิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. เงินคาตอบแทนรายเดือน
สำหรับขาราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,397,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
12,599,300.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
12,599,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
12,599,300.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
12,599,300.00

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

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

เงินเดือน
รายละเอียด : เงินเดือน
ขาราชการ (อัตราเดิม 89
อัตรา)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
50,397,200 บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

101101010511

101101010411

4. คาจางประจำ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. คาจางชั่วคราว อาจารย
ชาวตางชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

101101010611

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

101101010821

101101010721

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. คาเชาบาน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
ใหราชการ (เงินคาตอบแทน
เต็มขั้น)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

เงินเดือน
รายละเอียด : คาจาง
ประจำ อัตราเดิม 12 อัตรา
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 4,125,100
บาท

4,125,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
1,031,275.00

เงินเดือน
รายละเอียด : คาจาง
ชั่วคราว อาจารยชาวตางชาติ
7 อัตรา
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 1,910,300
บาท

1,910,300.00

477,575.00

477,575.00

477,575.00

477,575.00

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

ตอบแทน
รายละเอียด : คาเชาบาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 720,000
บาท

720,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานใหราชการ เงิน
คาตอบแทนเต็มขั้น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,300
บาท

16,300.00

4,075.00

4,075.00

4,075.00

4,075.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
1,031,275.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
1,031,275.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,031,275.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

101101010921

9. เงินประจำตำแหนง
ประเภทผูบริหารที่มีวาระ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

101101011021

10. คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่
มีวาระ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

101101011121

11. เงินประจำตำแหนง
ประเภทผูบริหารที่ไมมีวาระ
ของขาราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
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
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายเดือนตำแหนงประเภท
ผูบริหารที่มีวาระ 41 อัตรา
1. คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มี
วาระของขาราชการ 11
อัตรา จำนวน 1,221,600
บาท
2. คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มี
วาระของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 26 อัตรา
จำนวน 2,011,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,232,800
บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : เงินประจำ
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่
ไมมีวาระของขาราชการ 11
อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000
บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,501,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
875,400.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
875,400.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
875,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
875,400.00

3,232,800.00

808,200.00

808,200.00

808,200.00

808,200.00

792,000.00

198,000.00

198,000.00

198,000.00

198,000.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

101101011221

12. คาตอบแทนรายเดือน
ตำแหนงประเภทผูบริหารที่
ไมมีวาระของขาราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

101101011321

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

101101011421

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
14. เงินสมทบกองทุน
ทดแทน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

101101011544

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
15. เงินอุดหนุนเปน
คาใชจายพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
รายเดือนตำแหนงประเภท
ผูบริหารที่ไมมีวาระของ
ขาราชการ 11 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000
บาท

792,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
198,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
1.พนักงานราชการ จำนวน
283,500 บาท
2. ลูกจางชัว่ คราว จำนวน
63,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 346,500
บาท

346,500.00

86,625.00

86,625.00

86,625.00

86,625.00

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

184,011,700.00

46,002,925.00

46,002,925.00

46,002,925.00

46,002,925.00

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
เปนคาใชจายพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินเดือน
อัตราเดิม 407)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
184,011,700 บาท

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
198,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
198,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
198,000.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

101101011644

16. เงินประจำตำแหนงทาง
วิชาการพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565

101101011744

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
17. เงินตกเบิก เงินประจำ
ตำแหนงทางวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
18. เเงินประจำตำแหนง
วิชาชีพฯ พนักงาน
มหาวิทยาลัย
101101011844

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256430/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินประจำ
ตำแหนงทางวิชาการ พนม.
58 อัตรา
ผศ. 57 อัตรา
รศ. 1 อัตรา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,949,200
บาท

3,949,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
987,300.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
987,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
987,300.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
987,300.00

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

เงินอุดหนุน
รายละเอียด : เงินอุดหนุน
เปนคาใชจายบุคลากร (เงิน
ประจำตำแหนงวิชาชีพฯ
พนม. 3 อัตรา)
นิติกร 2 อัตรา
นักวิชาการคอมฯ 1 อัตรา
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 126,000
บาท

126,000.00

31,500.00

31,500.00

31,500.00

31,500.00

รวม 270,961,400.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เงินเดือนขาราชการ (อัตราเดิม 89 อัตรา)
2. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ
3. เงินคาตอบแทนรายเดือนสำหรับขาราชการ
4. คาจางประจำ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 0
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .

หนวยนับ
0
.
.
.
.
.
.
.
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ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

กิจกรรมยอย
5. คาจางชั่วคราว อาจารยชาวตางชาติ
6. คาตอบแทนพนักงานราชการ
7. คาเชาบาน
8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (เงิน
คาตอบแทนเต็มขั้น)
9. เงินประจำตำแหนงประเภทผูบริหารที่มีวาระ
10. คาตอบแทนรายเดือนตำแหนงประเภท
ผูบริหารทีม่ ีวาระ
11. เงินประจำตำแหนงประเภทผูบริหารที่ไมมี
วาระของขาราชการ
12. คาตอบแทนรายเดือนตำแหนงประเภท
ผูบริหารที่ไมมีวาระของขาราชการ
13. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
14. เงินสมทบกองทุนทดแทน
15. เงินอุดหนุนเปนคาใชจายพนักงาน
มหาวิทยาลัย
16. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการพนักงาน
มหาวิทยาลัย
17. เงินตกเบิก เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ
18. เเงินประจำตำแหนงวิชาชีพฯ พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

.
.
.
.
.
.
.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

.
.
.
.

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

.
.

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

.
.

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

.
.
.
.
.
.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

.
.

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

.
.
.
.

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .

.

0.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รหัสโครงการ 6511000023
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
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[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญา
ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนา
อย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส ว นร ว มในการจั ด การ การบำรุ ง รั ก ษา การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้ น สูง ทำการสอน วิจัย ให บ ริการทางวิช าการแกสั งคม ปรับ ปรุง ถายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกทั้งไดมีการนอมนำพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาในการเปน มหาวิท ยาลัย เพื่อการพั ฒ นาท องถิ่น มาเปน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการ
พัฒ นาทองถิ่น กองกลาง สำนักงานอธิการบดีในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่และภารกิจในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย พรอมใชงาน
5) เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ
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5. กลุมเปาหมาย
1) ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
2) สวนราชการ หนวยงาน และบุคคล ภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการปกติ และตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 12,844,900.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อ
เชิงคุณภาพ
1. ความสำเร็จของการจัดซื้อ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและใหบริการ
ผลกระทบ (Impact)
ผลลัพธ (Outcome)
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102106020131

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนขนาดไมต่ำกวา
60,000 บีทียู ตำบล
ประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกสวนขนาดไมต่ำกวา
60,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง@
67,450 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 674,500 บาท

จำนวนเงิน
674,500.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
674,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102106020231

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564-30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด 36,000
บีทียู ตำบลประตูชยั
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

102106020331

สถานที่ดำเนินการ
มหวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

3. ชุดครุภัณฑผลิตสื่อ
คุณภาพสูง ตำบล
ประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 -30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาดไมต่ำกวา 60,000 บีทียู ราคา
67450 จำนวน 10 เครื่อง รวมเปน
เงิน 674,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 674,500.00
บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
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
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (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
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑผลิตสื่อ
คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด ประจำ
ศูนยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
@ 380000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 380000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

1,355,000.00

1,355,000.00

0.00

0.00

0.00

380,000.00

380,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ
1. ชุดครุภัณฑผลิตสื่อคุณภาพสูง
จำนวน 1 ชุด ราคา 380000 จำนวน
1 ชุด รวมเปนเงิน 380,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 380,000.00
บาท
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102106020431

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. ชุดครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณสำหรับ
การเรียนการสอน
ออนไลน ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณสำหรับการเรียนการ
สอนออนไลน จำนวน 1 ชุด ประจำ
ศูนยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
@ 622,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 622800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564- 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102106020531

5. ชุดครุภัณฑเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลนผานระบบดิจิทัล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

102106020642

6. คาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจำ
ตำแหนง

รายการครุภัณฑ
1. ชุดครุภัณฑโสตทัศนูปกรณสำหรับ
การเรียนการสอนออนไลน ราคา
622800 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
622,800.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 622,800.00
บาท
ครุภณ
ั ฑ
รายละเอียด : ชุดครุภัณฑเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนผาน
ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ประจำ
ศูนยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู@ 2,992,700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2992700 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียน
การสอนออนไลนผานระบบดิจิทัล
ราคา 2992700 จำนวน 1 ชุด รวม
เปนเงิน 2,992,700.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
2,992,700.00 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทนเหมา
จายแทนการจัดหารถประจำตำแหนง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,905,600 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

622,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
622,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

2,992,700.00

2,992,700.00

0.00

0.00

0.00

1,905,600.00

476,400.00

476,400.00

476,400.00

476,400.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102106020742

7. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : (1) คาโทรศัพท
190,000 บาท
(2) คาน้ำประปา
712,800
บาท
(3) คาไฟฟา
4,011,500
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
บาท

จำนวนเงิน
4,914,300.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
1,228,575.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
1,228,575.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
1,228,575.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,228,575.00

4,914,300

รวม

12,844,900

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด
ไมต่ำกวา 60,000 บีทียู ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3. ชุดครุภัณฑผลิตสื่อคุณภาพสูง ตำบล
ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. ชุดครุภัณฑโสตทัศนูปกรณสำหรับการ
เรียนการสอนออนไลน ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5. ชุดครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนออนไลนผานระบบดิจิทัล

6. คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
รถประจำตำแหนง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ
ความสำเร็จของการจัดซื้อ

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสำเร็จของการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ
ความสำเร็จของการจัดซื้อ

รอยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสำเร็จของการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ
ความสำเร็จของการจัดซื้อ

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสำเร็จของการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ
ความสำเร็จในการจัดซื้อ

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสำเร็จในการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ
ความสำเร็จของการจัดซื้อ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสำเร็จของการจัดซื้อ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

85

0.00

0.00

0.00

0.00

85

0.00

0.00

0.00

0.00

.

0.00

0.00

0.00

0.00
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กิจกรรมยอย

7. คาสาธารณูปโภค

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : .

หนวยนับ
.
.
.

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการกองกลาง

444

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ 6511000025
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญา
ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนา
อย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส ว นร ว มในการจั ด การ การบำรุ ง รั ก ษา การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้ น สูง ทำการสอน วิจัย ให บ ริการทางวิช าการแกสังคม ปรับ ปรุง ถายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกทั้งไดมีการนอมนำพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาในการเปน มหาวิท ยาลัย เพื่อการพั ฒ นาท องถิ่น มาเปน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการ
พัฒ นาทองถิ่น กองกลาง สำนักงานอธิการบดีในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ และภารกิจในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย พรอมใชงาน
5) เพื่อใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดพึงพอใจในการบริการ
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5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการปกติ และตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 56,329,100.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

85

รอยละ

85

เชิงปริมาณ
1. รอยละความสำเร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและใหบริการ
ผลกระทบ (Impact)
ผลลัพธ (Outcome)
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102106030132

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. งานติดตั้งระบบไฟฟาสอง
สวางสนามกีฬา ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : งานติดตั้ง
ระบบไฟฟาสองสวางสนามกีฬา
จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 12829100
บาท

จำนวนเงิน
12,829,100.00

447

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
12,829,100.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

102106030432

102106030332

102106030232

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. จางเหมาปรับปรุงอาคาร 3
ตำบลประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 -30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. จางเหมาปรับปรุงหอง
ประชุมอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนคร
ศรีอยุุธยา จังหวัดพระนคร
ศรีอยุุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. จางเหมาปรับปรุงสนามกีฬา
ในรม (โรงยิม 2) ตำบล
ประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

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

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : จางเหมา
ปรับปรุงหองประชุมอาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
(อาคาร 100 ป) จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 24,000,000
บาท

24,000,000.00

24,000,000.00

0.00

0.00

0.00

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : จางเหมา
ปรับปรุงสนามกีฬาในรม
(โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 4,500,000
บาท

4,500,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 -30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม

56,329,100
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. งานติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสนาม
กีฬา ตำบลประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จ
ในการจัดจาง

2. จางเหมาปรับปรุงอาคาร 3 ตำบล
ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. จางเหมาปรับปรุงหองประชุมอาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100
ป) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนคร
ศรีอยุุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา

4. จางเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในรม
(โรงยิม 2) ตำบลประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

งาน

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จ
ของการจัดจาง

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จ
ของการจัดการ

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จ
ในการจัดจาง

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการกองกลาง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ : โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
รหัสโครงการ 6511000029
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 6 ดานพื้นที่และเมืองนาอยูอ ัจฉริยะ
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น มี ค วามโดดเด น ในตำแหน ง ที่ ตั ง เป น
มหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียวที่ตังอยูในเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความหลากหลายใน
ดานของศิลปะวัฒนธรรมและมีสภาพสังคมที่มีความหลากหลายของประชากร ปจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่ว
โลกพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชเกณฑมาตรฐาน UI GreenMetric
World University Ranking ถือเป นมาตราฐานหนึ่ งที่ไดรับ การยอมรับ ทั่ วโลก โดยมีเกณฑ การประเมิน 6
ดานในสัดสวนที่แตกตางกัน ดังนี้ 1. ที่ตั้งและโครงสรางพื้นฐาน (รอยละ 15) 2. กาดรจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (รอยละ 21)
4. วัตถุประสงค
1) สรางความตระหนักแกนักศึกษาและบุคลากรใหเห็นความสำคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) สรางทักษะการพัฒนาอยางยั่งยืนแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) จัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร ไดมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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6. วิธีการดำเนินงาน 1) คณะทำงานชี้แจงตอคณะผูบริหารเพื่อพิจาณาและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ
2) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการจัดการความรูและมีการแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้น
ระหวางหนวยงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 750,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การจัดการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
เชิงคุณภาพ
1. การประเมินระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนของกิจกรรม
เชิงเวลา
1. การจัดการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ดาน

9

เรื่อง

9

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาและบุคลากร ที่มีความรู ทักษะ ประสบการณ ในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
2) แหลงเรียนรูด านการจัดการสิ่งแวดลอม การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
1) นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี
2) ประเทศสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ไดตามกำหนด
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การจัดการพื้นที่สีเขียวและ
พื้นที่ซับน้ำอยางยังยืน

103110140142

ระยะเวลาดำเนินการ
1ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. การจัดการของเสียดวยการ
มีสวนรวมเพื่อความอยางยัง
ยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565

103110140242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
วัสดุ
รายละเอียด : การจัดการ
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ซับน้ำ
อยางยังยืน
1. จางเจาะพื้นปูน และกำจัด
เศษปูนเพื่อการปลูกตนไม
20,000
2. แตงกิ่งตนไมพรอม
เคลื่อนยาย 30,000
3. จางทำโครงเหล็กขึงตาขาย
พลาสติกกันใบไมปลิวเขาลูวิ่ง
สนามบอล (ตนแบบ) พรอม
ติดตั้ง 30,000
4. ไมใหญในสวนทางสีเขียว
หลักพรอมปลูก 65,000
6. จางเปลี่ยนไมค่ำ 5,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : การจัดการ
ของเสียดวยการมีสวนรวมเพื่อ
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

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

150,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

130,000.00

0.00

100,000.00

30,000.00

0.00
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103110140352

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. การจัดการน้ำอยางยังยืน:
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยใช
แนวทางพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตรรวมกับการใช IoT
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565

103110140442

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. การจัดการขนสงที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม: จักรยานและ
การเดินวิ่งเพื่อการออกกำลัง
กายภายในมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103110140542

5. การจัดการศึกษาอยางยัง
ยืน: สนับสนุนการสอนที่มี
กิจกรรมที่ใหผลกระทบตอการ
พัฒนาตามแนวคิด SDGs ใน
ระยะยาว
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : การจัดการน้ำ
อยางยังยืน: ปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ โดยใชแนวทางพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตรรวมกับการใช IoT
ตนไมสำหรับการปรับปรุง
คุณภาพน้ำ 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000
บาท

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : การจัดการ
ขนสงที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม: จักรยานและการ
เดินวิ่งเพื่อการออกกำลังกาย
ภายในมหาวิทยาลัย
1. พัฒนา bike lane 40,000
2. คาจางซอมจักรยาน
10,000
3. ประชาสัมพันธ การใช ARU
Workout
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : การจัดการ
ศึกษาอยางยังยืน: สนับสนุน
การสอนที่มีกิจกรรมที่ใหผล
กระทบตอการพัฒนาตาม
แนวคิด SDGs ในระยะยาว
กรรมการกรีนยูฝายการศึกษา
รับสมัครและคัดเลือกโครงการ
ที่นักศึกษามีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน/มหาวิทยาลัย
ตามแนวคิด SDGs เพื่อ
สนับสนุนการจัดโครงการ
สืบเนื่องจากการเรียนการสอน
จากอาจารย 4 คณะ
(4 คณะ x 5 โครงการ x
5,000 บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
40,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110140642

6. การสรางเครือขายเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยาง
ยั่งยืนและการตอสมาชิก
เครือขาย Sun Thailand
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103110140742

7. การจัดกิจกรรมนักศึกษา
และชมรมนักศึกษาเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและชุมชนอยาง
ยังยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

103110140842

8. การบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมและการ
เปลี่ยนแปลงจาก covid-19
ของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : การสราง
เครือขายเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนและ
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
วัสดุ
รายละเอียด : การจัด
กิจกรรมนักศึกษาและชมรม
นักศึกษาเพื่อตอบสนองการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน
อยางยังยืน
- กิจกรรมสัมพันธพี่และนอง
ใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และเกิดความยั่งยืน (กิจกรรม
my year มี tree) 20,000
- สงเสริมกิจกรรมชมรมที่
เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน 30,000
- การประกวดโครงการดาน
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย
50,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : การบริหาร
จัดการสภาพแวดลอมและการ
เปลี่ยนแปลงจาก covid-19
ของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
-การจัดการถังขยะสวนกลาง
หรืออางลางมือกอนเขาอาคาร
-การจัดการปญหาดาน
กายภาพเรงดวนอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

100,000.00

0.00

80,000.00

20,000.00

0.00

100,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

รวม 750,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ซับน้ำ
อยางยังยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ตนไมที่ปลูกเพิ่มและบำรุงรักษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นทีซ่ ึ่ง
ไดรับการพัฒนาใหเปนสีเขียวมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .

2. การจัดการของเสียดวยการมีสวนรวม
เพื่อความอยางยังยืน

3. การจัดการน้ำอยางยังยืน: ปรับปรุง
คุณภาพน้ำ โดยใชแนวทางพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรรวมกับการใช IoT

4. การจัดการขนสงที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม: จักรยานและการเดินวิ่งเพื่อ
การออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัย

5. การจัดการศึกษาอยางยังยืน: สนับสนุน
การสอนที่มีกิจกรรมที่ใหผลกระทบตอ
การพัฒนาตามแนวคิด SDGs ในระยะยาว

6. การสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนและการตอ
สมาชิกเครือขาย Sun Thailand

7. การจัดกิจกรรมนักศึกษาและชมรม
นักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและชุมชนอยางยังยืน

8. การบริหารจัดการสภาพแวดลอมและ
การเปลี่ยนแปลงจาก covid-19 ของ
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตน

10

0

10

0

รอยละ

0

0

90

0

.

0

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
ขยะที่แยกอยางถูกตอง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืชที่ใชใน
การพัฒนาแหลงน้ำ

รอยละ

0

0

20

0

แหลง

0

0

1

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสม่ำเสมอของคุณภาพน้ำ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสนทาง
จักรยาน

รอยละ

0

0

80

0

เสนทาง

0

1

0

0

รอยละ

0

95

0

0

กิจกรรม

0

10

0

0

รอยละ

0

50

0

0

.

0

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนา
แผนการพัฒนามหาวิทยาสีเขียว
ไดจากแหลงดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชมรมที่เขา
รวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

100

0

ชมรม

0

5

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนจากการ
ดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จุดที่มีการ
จัดการแกปญหา covid และ
แกปญหาสภาพสิ่งแวดลอม

รอยละ

0

50

0

0

พื้นที่

0

5

5

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสนทาง
จักรยานไมมีสิ่งกีดขวางและ
ปลอดภัยตลอดทั้งป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ
เพื่อการพัฒนานักศึกษาให
สามารถสรางอาชีพตามศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
นักศึกษามีรายไดจากการเขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : .
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
จำนวนบุคลากรที่ควบคุมการ
ติดตอของโรค covid-19 ได
และประสิทธิภาพการแกปญหา
สิ่งแวดลอม

รอยละ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0

0

95

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ไมสามารถบรรลุสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การใหความรูโดยการอบรม ทัศนศึกษา ดูงาน และจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยงานอืน่ ๆ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ 6512000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 7 ดานโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart University
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital
government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยไดมีการใชงานระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง ระบบบัญชี 3 มิติมาตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 ถึงปจจุบัน และไดรับอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาระบบ บริหารและติดตามการใชจาย
งบประมาณซึ่งสงผลให เครื่องคอมพิวเตอรแมขายตัวเดิมที่มรอยูตองถูกใชงานหนัก ในใชเปนฐานขอมูลรวมถึง
การประมวลผลขอมูลที่มีปริมาณมาก กองนโยบายและแผน จึงจำเปนตองจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแมขาย
มาสนับสนุนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับระบบตางๆ ที่พัฒนาขึ้นในปนี้ เพื่อสนับสนุนการ
จัดเก็บและประมาลผลขอมูล ใหสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จากการ
ขออนุมัติโครงการ ให นำขอมูล บัน ทึกขออนุมัติโครงการ มาใหห นวยงานรายผลการดำเนินงาน หลังจาก
สิ้นสุดเวลาดำเนินงาน สามารถใหเจาหนาที่ของหนวยงาน หรือ ผูรับผิดชอบโครงการ เขาระบบ เพื่อทำการ
บันทึกขอมูลรายงานผลดำเนินงานโครงการ ที่ไดขออนุมัติไว และไดดำเนินงานเสร็จสิ้นแลว สามารถบันทึก
รายงานผลตามแบบฟอรมที่ กำหนดได สามารถบัน ทึกตอบผลตัวชี้วัดของโครงการ และแผนปฏิ บัติการได
(ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ, ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ, ตัวชี้วัดเชิงเวลา)
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการดานงบประมาณ การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินการคลังระบบบัญชี 3 มิติ
2) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกระดับ
6. วิธีการดำเนินงาน การจัดหาดวยวิธีกาทางรระบียบพัสดุ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 350,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย
1. คาใชจายของการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตามงบประมาณที่ไดรับ/จัดสรร 500,000บาท/
เครื่อง

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เครื่อง

1

รอยละ

90

บาท

350,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
การประสานงานระหว า งฝ า ยต า ง ๆ เป น ไปได ด ว ยดี เอื้ อ อำนวยให ห น ว ยงานทั้ งภายในที่ มี ส ว น
เกี่ยวของทั้งหมดสามารถใชขอมูลรวมกันได และทำใหการประสานงาน หรือการทำความเขาใจเปนไปไดดวยดี
ยิ่งขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
การตั ด สิ น ใจ ระบบสารสนเทศที่ อ อกแบบสำหรับ ผู บ ริห าร เช น ระบบสารสนเทศที่ ชว ยในการ
สนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจ (Decision support systems) หรือระบบสารสนเทศสำหรั บ ผู บ ริห าร (Executive
support systems) จะเอื้ออำนวยใหผูบริหารมีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจไดดีขึ้น อันจะสงผลใหการ
ดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคไวได
ผลลัพธ (Outcome)
สามารถใชขอมูลอางอิงและนำไปบริหารงบประมาณไดอยางมีคุณภาพ
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. คอมพิวเตอรแมขาย
แบบที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตมาส1

102106040131

สถานที่ดำเนินการ
กองนโยบายและแผน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ครุภัณฑ เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)
แบบ 12 แกนหลัก (12 core)
หรือดีกวา สำหรับคอมพิวเตอร
แมขาย (Server) โดยเฉพาะและ
มีความเร็วสัญญาณนาิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 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
ติดตั้งภายใน (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

350,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
350,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 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. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
เครืองคอมพิวเตอรแมขาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายตามแบบ
มาตรฐานทีกำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

งาน

1

0

0

0

งาน

1

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการกองนโยบายและแผน
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6512000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65107 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
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ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 113 บัณฑิตที่เขารวมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR (ระดับ B1)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพื่อ
สร า งคุ ณ ภาพของคนไทยให ส ามารถเรี ย นรู พั ฒ นาตนได เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเป นเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่เป น
สากลและกาวทันโลก เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษากำหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปน
บัณฑิต ที่มีความพรอมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได การจัดทำ
แผนเพื่อดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีความรู
และทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถสอบผานมาตราฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของจำนวนนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1
2. รอยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปสุดทายคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะครุศาสตรชั้นปที่ 4 ทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรมผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ CEFR ระดับ B1
เชิงเวลา
1. รอยละของกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

2,000

รอยละ
รอยละ

20
50

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษหลังเสร็จสิน้ การดำเนินกิจกรรม
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถสอบผานระดับภาษาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
ผลลัพธ (Outcome)
ผูส ำเร็จการศึกษามีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารและประกอบอาชีพได

465

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103108010242

103108010142

1. จัดซื้อชุดขอสอบออนไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย.
2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. อบรมภาษาอังกฤษระดับ
B1 และ C1 ผานระบบ
ออนไลน (Red Star online)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย.
2565

103108010342

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. จัดหาสื่อการเรียนรูพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย.
2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : 1.จัดซื้อชุด
ขอสอบออนไลน
รายละเอียด : จัดซื้อชุด
ขอสอบออนไลน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,790,000
บาท

1,790,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
1,790,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

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

ใชสอย
รายละเอียด : 3.จัดหาสื่อการ
เรียนรูพัฒนาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด: คาวัสดุใชสอย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 490,000
บาท

490,000.00

0.00

490,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 3,000,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อชุดขอสอบออนไลน

2. อบรมภาษาอังกฤษระดับ B1 และ C1
ผานระบบออนไลน (Red Star online)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจัดซื้อชุด
ขอสอบออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
จำนวนนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

20

0

0

คน

0

0

2000

0
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กิจกรรมยอย

3. จัดหาสื่อการเรียนรูพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
จำนวนนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสำเร็จในการจัดหาประเภทสื่อ
การเรียนการสอน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

0

20

0

รายการ

0

1

0

0

รอยละ

0

90

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารยสุดารัตน เกลี้ยงสอาด
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนทรัพยาการเพื่อพัฒนางานและการใหบริการ
รหัสโครงการ 6513000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน
การสอนการพัฒ นางานประมวลผล การสนับสนุน ขอมูลทางการศึกษา อาจารยและบุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาวเปนงานที่ตองจัดทำขอมูล การติดตอประสานงาน การออกเอกสาร
ต าง ๆ ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น งานของกองบริก ารการศึ ก ษาเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย จึ งจำเป น ต อ ง
จัดเตรียมครุภัณฑ ใหเพียงพอ เหมาะสม และพรอมใชงาน เพื่อให การปฏิบัติงาน และใหบริการนักศึกษา
บุ คลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ งบุ คคลภายนอกที่ เข ารับ บริก ารจากกองบริก ารการศึ กษาได อ ยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาครุภัณฑทดแทนของเดิมที่ชำรุด
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา ผูมาติดตอ บุคลากร
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจาง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 562,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เครื่องประทับตรานูนไฟฟา
2. เครื่องทำบัตรนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

เครื่อง
ชุด

1
1

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีครุภัณฑที่เพียงพอสำหรับใชในการปฏิบัติงาน และการใหบริการแกนักศึกษา และผูมาติดตอ
ผลกระทบ (Impact)
สรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัย
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษา และผูมาติดตอเกิดความพึงพอใจ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102106050131

1. เครื่องทำบัตร
นักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565

102106050231

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
1. เครื่องประทับตรา
นูนไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
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
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 70,000.00 บาท
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

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

70,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
70,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

492,200.00

492,200.00

0.00

0.00

0.00

รวม 562,200.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาครุภัณฑ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดรับความ
พึงพอใจจากผูเขารับบริการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา เงินออน
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสิรมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” (Socail Engineer) เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
รหัสโครงการ 6514000014
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65108 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานสงเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” (Social
Engineer) เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:SA 101 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ไดรับการพัฒนาทักษาวิศวกร
สังคม (200 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
จากแผนงานดานการพัฒนาคนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 มุงหวังที่จะสรางและพัฒนากำลังคน ที่เปน
ยุวชนรุนใหม ไมจำกัดวาเปนนักศึกษาหรือบัณฑิตใหมที่มีความถนัดดานวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร ซึ่งคน
ทุกคนจะไดรับ “โอกาส” ในการเรียนรูตามความถนัดขงตนเองจนได “ความรูใหม” หรือ “นวัตกรรม” ที่สามารถ
นำไปพัฒนาตอยอดไดอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนมหาวิทยลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ้นจึงไดจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” เพื่อใหเปนแกนนำวิศวกรสังงนำองค
ความรูใหมที่รับไปพัฒนาตอยอด “นวัตกรรม” ในการชวยแกไขปญหาใหกับชุมชนทองถิ่น ผานกระบวนการ
แนวคิดและทักษะของวิศวกรสังคม
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา เรื่องแนวคิดและทักษะ
วิศวกรสังค
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดทักษะของวิศวกรสังคมและสามารถนำทักษะวิศวกรสังคมไปพัฒนา
ตนเองและสามารถมองเห็นถึงปญหาของชุมชนทองถิ่นได
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3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่นและ
สามารถพัฒนาองคความรูใหมใหเกิดนวัตกรรมของชุมชนทองถิ่นได
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและชัมชนทองถิ่นของมหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและทักษะวิศวกรสังคม
2. ลงพื้นที่ชุมชนในการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
3. จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและทักษะวิศวกรสังคม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,090,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุะยา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม นำทักษะวิศวกรสังคมไปตอยอดองคความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรมของ
ชุมชน
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินการตามแผนที่วางไว
เชิงคาใชจาย
1. ตนทุนตอหนวยในการจัดโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

200

ชุมชน

7

รอยละ

90

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคมเกิดทักษะวิศวกรสังคม 4 ทักษะ เพื่อนำไปใชเปนเครื่องมือในการลง
พื้นที่ชุมชนทองถิ่น
ผลกระทบ (Impact)
มีการพัฒนาตอยอดองคความรูใหมและเกิดนวัตกรรมใหมกับชุมชนทองถิ่น
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกรักบานเกิด ชุมชนทองถิ่นสามารถนำความรูและแนวคิด
ทักษะวิศวกรสังคมไปชวยในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103109010442

103109010342

103109010242

103109010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การอบรมสรางความรูความ
เขาใจแนวคิดและทักษะวิศวกร
สังคม (Socail Engineer) มหา
วิทยลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การอบรมสรางความรูความ
เขาใจแนวคิดและทักษะวิศวกร
สังคมสำหรับอาจารยผูสอนใน
รายวิชาศาสตรพระราชา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาแกนนำ "วิศวกร
สังคม" (Socail Engineer)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. การขยายผลโครงการ
สงเสริมศักยภาพนักศึกษา
"วิศวกรสังคม" (Social
Engineer) เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

200,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
200,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

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

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

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

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 84000 บาท
- คาใชสอย 100000 บาท
- คาวัสดุ 16000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000
บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103109010542

5. การประกวดโครงการ
แนวคิดและทักษะวิศวกรสังคม
สูการลงพื้นที่ชุมชนในการ
แกไขปญหาและพัฒนาชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565

103109010642

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. การถอบทเรียนและสรุปผล
การดำเนินโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาใชสอย
250000 บาท
-คาวัสดุ 250000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000
บาท

500,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
10800 บาท
-คาใชสอย 79200 บาท
-คาวัสดุ 10000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

100,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
250,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
250,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

0.00

100,000.00

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 1,090,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบรมสรางความรูความเขาใจ
แนวคิดและทักษะวิศวกรสังคม (Socail
Engineer) มหาวิทยลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. การอบรมสรางความรูความเขาใจ
แนวคิดและทักษะวิศวกรสังคมสำหรับ
อาจารยผูสอนในรายวิชาศาสตร
พระราชา

3. การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
แกนนำ "วิศวกรสังคม" (Socail
Engineer)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

คน

1000

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกร
สังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
อาจารยที่เขารับการอบรม

รอยละ

80

0

0

0

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย
ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกร
สังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ

80

0

0

0

คน

0

200

0

0
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กิจกรรมยอย

4. การขยายผลโครงการสงเสริม
ศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม"
(Social Engineer) เพือ่ การพัฒนา
ทองถิ่น

5. การประกวดโครงการแนวคิดและ
ทักษะวิศวกรสังคมสูการลงพื้นที่ชุมชนใน
การแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน

6. การถอบทเรียนและสรุปผลการดำเนิน
โครงการ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามแระบวนการ
และทักษะวิศวกรสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

100

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

80

0

คน

0

0

100

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกร
สังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได
สรุปแนวทางการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคม

รอยละ

0

0

80

0

คน

0

0

0

100

รอยละ

0

0

0

80

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ พรศักดิ์ ทรัพยสมบัติ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน)
รหัสโครงการ 6515000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (95 คะแนน)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี พั น ธกิ จ ในการพั ฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศและขั บ เคลื่ อนระบบสารสนเทศ เป น
ศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการ
องคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University)
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการงานดานการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องค ป ระกอบ และสภาพแวดล อมที่ เกี่ย วของกับ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อใหการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อสนับสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไป
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6. วิธีการดำเนินงาน : ปรับปรุงทางเทารอบอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,154,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

1

รอยละ

85

รายการ

1

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
ผลกระทบ (Impact)
การทำงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102106060132

1. ปรับปรุงทางเทารอบอาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
(อาคาร 100 ป)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : รายละเอียด
: ปรับปรุงทางเทารอบอาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
(อาคาร 100 ป) จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1154000
บาท

1,154,000.00

รวม

1,154,000

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
1,154,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ปรับปรุงทางเทารอบอาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100
ป)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงทาง
เทารอบอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

งาน

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด รหัสโครงการ 6515000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.4 การจัดทำฐานขอมูลของพื้นที่บริการ
เปาหมายที่ : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาพื้นที่
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65104 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการจัดทำฐานขอมูลของพื้นที่บริการ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 107 จำนวนตำบลที่ไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลไมนอยกวา ของจำนวนตำบลใน
จังหวัดที่รับผิดชอบการบริการการศึกษา (รอยละ 30)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ X ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนอมนำแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัวที่
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิ ตที่รองรับการพัฒ นาของประเทศและ
มุงมั่นชวยเหลือชุมชนทองถิ่นใหไดใชบัณฑิตอยางมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พรอมของการพัฒนาระบบขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ แกคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และสงเสริม
กระบวนการเรียนรู จัดการความรู ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในพื้นที่รับผิดชอบ อันนำไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได
มอบหมายใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลรับผิดชอบโครงการหลัก จึงไดจัดทำโครงการ
พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเปนปที่ 3 ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง
จากป งบประมาณ พ.ศ. 2564 และป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ได ดำเนิน การพั ฒ นาระบบข อมูล ตำบลใน
จังหวัด และเก็บ ขอมูลลงระบบเรียบรอยแลว 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) ที่จะดำเนินการเก็บขอมูลใหครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะมีระบบเปนศูนยกลางในการ
จัด เก็บ ขอมูลของตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง โดยมีความรวมมือกับหน วยงาน
ภายใน ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โดยอาจารย นั ก ศึ ก ษา และเจ า หน า ที่ ในการลงพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ข อ มู ล โดยให
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แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/และการสั งเกต ตำบลในจังหวัด รวมทั้งมี ความรวมมื อกั บ หน วยงานภายนอก
ยกตัวอยางเชน จังหวัด อำเภอ องคการบริหารหารสวนตำบล เทศบาล และสวนราชการที่เกี่ยวของใหการให
ขอมูลพรอมนำขอมูลตาง ๆ มาใชในการประมวลผลตอไป
4. วัตถุประสงค
1) เพื่ อสนั บ สนุน การพั ฒ นาศั กยภาพและเตรีย มความพรอมของการพัฒ นาระบบขอมูล เครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู จัดการความรู ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความ
รวมมือกั บหน วยงานที่เกี่ย วข องในการพั ฒ นาระบบฐานขอมูลในพื้น ที่ความรับ ผิดชอบ อัน นำไปสูการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
5. กลุมเปาหมาย
1) อาจารยประจำตำบล จำนวน 109 คน
2) พื้นที่ตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง จำนวน 109 ตำบล
3) หนวยงานภาครัฐ
6. วิธีการดำเนินงาน
1) กำหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาระบบฐานขอมูลตำบล
2) ประชุม/วางแผน การดำเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและประเด็นขอมูลที่จะ
ดำเนินงานรวบรวม
3) ประชุมรวมกับอาจารยในการบูรณาการเรียนการรายวิชารวมกับนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พืน้ ที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,344,900.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. 1. จำนวนตำบลที่ไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลไมนอยกวารอยละ 39 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง
2. 2. จำนวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม ของจำนวนอาจารยประจำที่มี รอยละ 20
เชิงคุณภาพ
1. 1. จำนวนตำบลในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริการการศึกษา ไดรับการพัฒนาระบบขอมูล
ตำบลไมนอยกวา (รอยละ 30)
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

39

รอยละ

20

รอยละ

39

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

15

รอยละ

100

รอยละ

100

2. 2. ระบบขอมูลตำบลที่ไดรับการพัฒนาสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นไดไม
นอยกวา (รอยละ 15)
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
เชิงคาใชจาย
1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
- จำนวนตำบลที่ไดรับการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 7 ดาน (ระดับตำบล) ลงสูระบบขอมูลตำบลในจังหวัด
จำนวน 109 ตำบล
ผลกระทบ (Impact)
- มหาวิทยาลัยมีระบบขอมูลกลางเกี่ยวกับขอมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง
ผลลัพธ (Outcome)
- ระบบขอมูลตำบลที่สามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานได ทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง เพื่อใชขอมูลในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนา
ทองถิ่นตอไป
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105010142

1. คาใชจายในการบริหารจัดการ
โครงการจัดทำฐานขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

103105010242

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. จัดเก็บขอมูลและคียขอมูล
จำนวน 109 ตำบล (รอยละ 39%)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : ตอบแทน
ใชสอย วัสดุ
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,500
บาท

39,500.00

15,000.00

19,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
5,000.00

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

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103105010642

103105010542

103105010442

103105010342

3. คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. คาจางเหมาพิมพขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. คาจางเหมาทำรูปเลม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. คาจางทำเลมสรุปผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : - คาจาง
เหมาวิเคราะหขอมูล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12,000 บาท
- คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล
จังหวัดอางทอง 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมา
พิมพขอมูล 2 จังหวัด ๆ ละ
3000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000
บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

20,000.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
20,000.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจางเหมา
ทำรูปเลม จำนวน 123 เลม
ๆ ละ 800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98,400
บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

98,400.00

0.00

0.00

98,400.00

0.00

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

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวม 2,344,900.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาใชจายในการบริหารจัดการ
โครงการจัดทำฐานขอมูล

2. จัดเก็บขอมูลและคียขอมูล จำนวน
109 ตำบล (รอยละ 39%)

3. คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล

4. คาจางเหมาพิมพขอมูล

5. คาจางเหมาทำรูปเลม

6. คาจางทำเลมสรุปผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : คาใชจายใน
การบริหารจัดการโครงการจัดทำ
ฐานขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บ
จำนวนตำบลที่ไดดำเนินการ
พัฒนาระบบขอมูลตำบล ของ
จำนวนตำบลทีม่ ีในแตละจังหวัด
ในปที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิด
ฐานขอมูลตำบลที่หนวยงาน
ภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและ
นำไปใชในการตัดสินใจเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาจางเหมา
วิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ไดขอมูล
ตำบลในจังหวัด ในปที่ 3 เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พิมพขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูล
ถูกตองและครบถวน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ
จัดทำรูปเลม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเลม ใส
รายละเอียดถูกตองครบถวน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาจางทำเลม
สรุปผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเลมใส
รายละเอียดครบถวน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

1

1

1

0

รอยละ

0
0

0
39

0
0

0
0

รอยละ

0

39

0

0

ครั้ง

0

0

1

0

รอยละ

0

0

39

0

งาน
รอยละ

0
0

0
0

1
100

0
0

เลม

0

0

123

0

เลม

0

0

123

0

งาน

0

0

0

1

งาน

0

0

0

1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6515000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 3 ดานดานกฎหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน
การศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญา
ทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา มี ภ าระหน า ที่ ในการจั ดหา พั ฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศและยกระดับ ระบบสารสนเทศ เป น
ศูน ยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ทัน สมั ย ในการใหบ ริการทางวิช าการทีมีคุณ ภาพ
สนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green
University) และเพื่ อยกระดั บ คุณ ภาพการศึ กษาและการพัฒ นาทองถิ่น จึงจำเปน ตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
พื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสอนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมีประสิทธิภาพดานสารสนเทศ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
2) เพื่อเปนแหลงความรูและมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
3) เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการทุกประเภท
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดหาหนังสือตำราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เปนรูปเลม และแบบอิเล็กทรอนิกส
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
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8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,300,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

6

รอยละเ

85

กิจกรรม

6

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
ผลกระทบ (Impact)
มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการทุกประเภท
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ท รัพ ยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย
มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110150142

1. คาบำรุงรักษาลิฟตโดยสาร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/รายละเอียด
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

จำนวนเงิน
29,960.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
14,980.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
14,980.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110150242

2. คาบำรุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

103110150342

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

103110150442

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) ภาษาไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

103110150642

103110150542

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หนังสือตำราวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2564
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

250,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
250,000.00

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

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

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

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

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 2,300,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาบำรุงรักษาลิฟตโดยสาร

2. คาบำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ

3. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Ebook) ภาษาอังกฤษ

4. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Ebook) ภาษาไทย

5. หนังสือตำราวิชาการ

6. วัสดุ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาลิฟต
โดยสารเปนไปตามระยะเวลาที่
กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลิฟตโดยสารมี
สภาพพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติเปนไปตาม
เวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบหองสมุด
อัตโนมัติใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book)
ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) ภาษาไทย
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ
ตำราวิชาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุ
เพียงพอตอการใชงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

งวด

0

1

0

1

งวด

0

1

0

1

งาน

1

0

0

0

งาน

1

0

0

0

รายการ

16

18

18

18

รอยละ

85

85

85

85

รายการ

75

75

75

75

รอยละ

85

85

85

85

รายการ

300

300

300

1000

รอยละ

85

85

85

85

รายการ

10

10

10

5

รอยละ

85

85

85

85

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6515000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปนศูนยกลาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย การบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
อยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University)
นอกจากนี้ยังเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น จึงจำเปนตองจัดหาและใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยดานสนสนเทศของหนวยงานรัฐ

4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อสนับสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในที่เขามาใชบริการ
6. วิธีการดำเนินงาน 1. ดำเนินการจัดหาซอฟตแวรที่ถูกตองตามกฎหมาย
2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตาง ๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา
3. จัดหาวัสดุเพื่อสนับสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อใหเพียงพอกับการใชงาน
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,050,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

12

รอยละ

85

กิจกรรม

12

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
ผลกระทบ (Impact)
การทำงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110160142

1. คาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ
(UPS)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
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

จำนวนเงิน
99,510.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
49,755.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
49,755.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110160242

2. คาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

103110160442

103110160342

3. คาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. คาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

103110160642

103110160542

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. คาลิขสิทธิ์ Microsoft Campus
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. คาบำรุงรักษา Domain name
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

22,684.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
5,671.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
5,671.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
5,671.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,671.00

43,816.50

0.00

14,605.50

14,605.50

14,605.50

128,400.00

0.00

128,400.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาลิขสิทธิ์
โปรแกรม MIcorsoft
campus จำนวน 1 สิทธิ์
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 642,000
บาท

642,000.00

642,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษา domain name
aru.ac.th
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 856 บาท

856.00

0.00

0.00

856.00

0.00

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
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
ใชสอย
รายละเอียด : บำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
128,400 บาท

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110160842

103110160742

7. คาบริการ Cloud Service
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. คาซอมบำรุงครุภัณฑและอาคาร
สถานที่
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

103110161042

103110160942

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. วัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. คาบำรุงรักษาระบบเครือขายไร
สาย (WiFi)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน
2565

103110161142

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
11. คาบำรุงรักษาครุภัณฑระบบ
เครือขาย (Core Switch)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาบริการ
Cloud Service จำนวน 1
งาน
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 73,115
บาท

73,115.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

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

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

ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาระบบเครือขายไร
สาย (WIFI) จำนวน 1 งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 177970
บาท

177,970.00

177,970.00

0.00

0.00

0.00

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

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
73,115.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110161242

12. บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร (Log File)
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คา
บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขัอมูล
จราจรคอมพิวเตอร จำนวน 1
งาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 133750
บาท

133,750.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
133,750.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวม 2,050,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. คาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
เครื่องสำรองไฟเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสำรอง
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
เครื่องกำเนิดไฟฟา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องกำเนิด
ไฟฟาทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ระบบดับเพลิงหอง Server
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
ดับเพลิงทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : เพื่อให
เครื่องปรับอากาศทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาลิขสิทธิ์
โปรแกรม Microsoft campus
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
domain name ตามระยะเวลาที่
กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ

2. คาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา

3. คาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง

4. คาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

5. คาลิขสิทธิ์ Microsoft Campus

6. คาบำรุงรักษา Domain name

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

งวด

0

1

0

1

งวด

0

1

0

1

งวด

1

1

1

1

งวด

1

1

1

1

งวด

0

1

1

1

งวด

0

1

1

1

งาน

0

1

0

0

งาน

0

1

0

0

สิทธิ์

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

ชื่อ

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0
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กิจกรรมยอย
7. คาบริการ Cloud Service

8. คาซอมบำรุงครุภัณฑและอาคาร
สถานที่

9. วัสดุ

10. คาบำรุงรักษาระบบเครือขายไรสาย
(WiFi)

11. คาบำรุงรักษาครุภัณฑระบบ
เครือขาย (Core Switch)

12. บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร (Log File)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาบริการ
Cloud Service
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ครุภัณฑและอาคารสถานที่พรอม
ใหบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุให
เปนไปตามที่กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ระบบเครือขายไรสาย (WiFi)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ
เครือขายไรสายทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
ครุภัณฑระบบเครือขาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษา
ครุภัณฑระบบเครือขายทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา
อุปกรณเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร (Log File)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษา
อุปกรณเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

งาน

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

รายการ

5

5

5

5

รอยละ

85

85

85

85

รายการ

6

5

5

4

รอยละ

85

85

85

85

งาน

1

0

0

0

งาน

1

0

0

0

งาน

1

0

0

0

งาน

1

0

0

0

งาน

1

0

0

0

งาน

1

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
รหัสโครงการ 6515000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาพื้นที่
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส ำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศไดรับ มอบหมายใหดำเนิ น งานตามพั น ธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ
3 ป (พ.ศ.2563-2565) ดานการพัฒนาทองถิ่นนั้น และใหเปนไปตามตัวชี้วัดในการพัฒนาทองถิ่น สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดดำเนิน การจัดทำโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพั ฒ นาอาชีพให กับ
ชุมชนในการยกระดับรายไดและลดรายจาย และกิจกรรมที่สอดรับกับพันธกิจดานการพัฒนาหองสมุดสีเขียว
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงสงเสริมใหประชาชนใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนทองถิ่นไปตอยอดใน
การพัฒ นาอาชี พ ซึ่งเป น การอนุ รักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ตอยอดภูมิปญ ญาทองถิ่น พรอมสืบ สานศาสตร
พระราชาในการดำรงชีวิตอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
1) สำนักวิทยบริการฯ มีขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาและตอยอดอาชีพของประชาชนในชุนชน
2) เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนในชุมชน
3) เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีรายไดและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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5. กลุมเปาหมาย
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Zone ที่ 2 ไดแก อำเภอวังนอย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย
อำเภอบางบาล และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ครัวเรือน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ประชาคมวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาอาชีพ
2) ยกระดับรายไดใหกับคน ในชุมชนฐานราก
3) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจในครัวเรือน
4) ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมในโครงการฯ
2. จำนวนครัวเรือนที่ไดรับความรูความเขาใจวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
3. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้นทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ
และสังคม
เชิงเวลา
1. รอยละของงานดำเนินโครงการฯ แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม
ครัวเรือน
รอยละ

4
20
80

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
- ประชาชนในที่เขารวมโครงการมีอาชีพ มีรายไดสูงขึ้นหรือลดรายจายเพื่อคุณถภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง
กายใจ สติปญญาอารมณ และสังคม
- ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มจากเดิมรอยละ 15 จำนวน 20 ครัวเรือน
ผลกระทบ (Impact)
ประชาชนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีรายไดเพิ่มหรือลดรายจายซึ่งสมามารถพัฒนาอาชีพตอ
ยอดได
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ผลลัพธ (Outcome)
- ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้และนำความรูที่ไดไปตอยอดพัฒนาอาชีพสรางไดอยามีความสุขและมี
ความยั่งยืนพึงพาตนเองได
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. ประชาคมวิเคราะหปญหา
และความตองการพัฒนาอาชีพ

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
(ถัว่ เฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
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 มื้อ 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
(ถั่วเฉลี่ยใชจายทุกรายการ)

103103060142

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 64 - ธันวาคม 64
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565

103103060242

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิบตั งิ าน

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
40,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บัญชีครัวเรือนเพื่อความยั่งยืน
ทางดานเศรษฐกิจในครัวเรือน

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 มื้อ 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
(ถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)
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
(ถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)

ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน - มิถุนายน 2565

103103060342

สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103103060442

4. ติดตามผลการดำเนิน
กิจกรรม และคืนขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

แผนการปฏิบตั งิ าน

140,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
140,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

500,000

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ประชาคมวิเคราะหปญหาและความ
ตองการพัฒนาอาชีพ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาคม
วิเคราะหปญหาและความตองการ
พัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำรวจ
ครัวเรือน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

1

0

0

0

คน

50

0

0

0
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

2. ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน
เพื่อความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ
ในครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน
เพื่อความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ
ในครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามผล
การดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามผล
การดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนเพื่อความยั่งยืนทางดาน
เศรษฐกิจในครัวเรือน

4. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และคืน
ขอมูล

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

5

0

0

ครั้ง

0

5

0

0

ครั้ง

0

0

5

0

ครั้ง

0

0

5

0

ครั้ง

0

0

0

5

ครั้ง

0

0

0

5

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6517000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ X ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำหนดให มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เป น
สถาบัน อุดมศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่น เสริมสรางพลั งป ญญาของแผ นดิน ฟ นฟู พลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิ
ปญญาของท องถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญ กาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน ของปวงชน โดยมี
วัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
สถาบั น อยุธยาศึ กษา เปนหน วยงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยามีพัน ธกิจในการ
1) ศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานอยุธยาศึกษา 2) อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติ และมรดกโลก 3) ยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมี
คุณภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น 4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกรที่เปนเลิศ จึงควรพัฒนางานวิชาการของ
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เพื่ อ ส งเสริ ม ให เกิ ด การศึ ก ษา ค น ควา และเผยแพร อ งค ค วามรูด านประวัติ ศ าสตร
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถิ่น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการศึกษาคนควาองคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา และภูมิปญญาทองถิ่น
2) เพื่อพัฒนา และรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
3) เพื่อเผยแพร องคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานอยุธยาศึกษา
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5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
จัดทำวารสารวิชาการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 247,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของการรับรูดานศิลปะ วัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
2. รอยละของการนำความรูจากการเขารับการอบรม/เขารวมกิจกรรม ไปใขประโยชน/ไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

1,200

รอยละ
คน

85
85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) กลุมเปาหมายไดรับความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานอยุธยาศึกษา
2) มีวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาปละ 2 ฉบับ
3) มีวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับมีบทความวิชาการ / บทความวิจัย ที่สามารถนำไปใช
อางอิงและขอผลงานทางวิชาการของอาจารยได
4) มีสื่อทางวิชาการ ที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา และตรวจสอบอยางมีคุณภาพ
ผลกระทบ (Impact)
1) สังคมเกิดความรูสึกหวงแหนรักษา และความภาคภูมิใจ ในความสำคัญของประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานอยุธยาศึกษา
2) วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เปนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
3) สื่อทางวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา สามารถใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการที่นาเชื่อถือ
4) ผูเ ขียนบทความ สามารถนำผลงานไปใชใหเกิดประโยชนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการได
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ผลลัพธ (Outcome)
1) เกิดการศึกษา เรียนรูประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานอยุธยาศึกษา
2) วารสารและสื่อทางวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา มีคุณภาพทางวิชาการ สามารถใชเปนแหลง
อางอิงทางวิชาการที่นาเชื่อถือ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษา
วิชาการ

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน
ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท
- คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
- คาจางทํารูปเลมเอกสาร
ประกอบการสัมมนา 60 ชุดๆ
ละ 50 บาท
- คาตกแตงสถานที่ 1 ครั้ง
5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ 5,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32300
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน

103110170142

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

2. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1 / 2565
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
103110170242

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

32,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
32,300.00

50,400.00

0.00

50,400.00

0.00

0.00

- 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
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2 / 2565

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

- คาตอบแทนผูประเมิน
บทความ 24 คนๆ ละ600
บาท เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
- คาจางทำวารสารวิชาการ
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34400
บาท

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103110170442

4. กิจกรรมวารสารชานเรือนอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103110170542

5. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่อง
อยุธยาศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม

103110170642

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

6. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบ
ออนไลน ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 0 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางทำรูปเลมวารสาร
20,000 บาท
- คาจางเก็บรวบรวมขอมูล 3
คนๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน
3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23000
บาท
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
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

34,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
34,400.00

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน
ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
-คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
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103110170942

103110170842

103110170742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
7. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบ
ออนไลน ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
8. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบ
ออนไลน ครั้งที่ 3
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
9. กิจกรรมเผยแพรองคความรูข อง
สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบ
ออนไลน ครั้งที่ 4
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

103110171042

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
10. กิจกรรมถายทอดการจัดการ
ความรู ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา
(KM)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
3,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

9,100.00

0.00

0.00

9,100.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน
ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน
ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน
ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30 คน ๆ ละ 1 มื้อ 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
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103110171142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
11. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิ
วัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง วัฒนธรรม
ผาและการแตงกายสยาม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางออกแบบและจัดทำ
นิทรรศการเผยแพรความรู
44,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44000
บาท

44,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
44,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

รวม 247,600.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำความรู
จากการเขารับการอบรม/เขารวม
กิจกรรม ไปใขประโยชน/ไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ
ทางวิชาการ/วิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบทความ
ที่ผานการกลั่นกรองคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ
วิชาการ / วิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบทความ
ที่ผานการกลั่นกรองคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวารสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีบทความที่มี
องคความรูดานอยุธยาศึกษาที่มี
มาตรฐานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย/
ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม

2. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา ฉบับที่ 1 / 2565

3. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา ฉบับที่ 2 / 2565

4. กิจกรรมวารสารชานเรือนอยุธยา

5. กิจกรรมอบรมใหความรูเ รื่องอยุธยา
ศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม

6. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน
ครัง้ ที่ 1

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : การรับรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย
/ ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0.00

0.00

0.00

50.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

รายการ

0.00

8.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

0.00

8.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

รายการ
รายการ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
5.00

คน

0.00

0.00

0.00

1000.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

512

กิจกรรมยอย
7. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน
ครั้งที่ 2

8. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน
ครั้งที่ 3

9. กิจกรรมเผยแพรองคความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน
ครั้งที่ 4

10. กิจกรรมถายทอดการจัดการความรู
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา (KM)

11. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิ
วัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง วัฒนธรรมผา
และการแตงกายสยาม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย
/ ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย
/ ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย
/ ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย
/ ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไดนิทรรศการ
ใหมเกี่ยวกับวัฒนธรรมผา

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

งาน

1

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย
/ ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น

รอยละ

85

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รหัสโครงการ 6517000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ X ] ดานศาสตรพระราชา
[ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ X ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำหนดให มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เป น
สถาบัน อุดมศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่น เสริมสรางพลั งป ญญาของแผ นดิน ฟ นฟูพลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิ
ปญ ญาของท องถิ่ น สรางสรค ศิล ปวิทยา เพื่ อความเจริญ กาวหนาอย างมั่ น คงและยั่งยืน ของปวงชน โดยมี
วัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการ 1)
ทำนุ บำรุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 2) รวบรวมและเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา และ
3) บู รณาการองคความรูดานวัฒ นธรรมอยุธยากับ ศาสตรพระราชา และแนวพระราชดำริ เพื่ อการพั ฒ นา
ทองถิ่น โดยที่ผานมา สถาบันอยุธยาศึกษา ไดดำเนินโครงการทำนุ บำรุง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2) เพื่อใหเกิดการบูรณาการดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น กับการเรียนการสอน
3) เพื่อเผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นอยุธยา
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 252,400.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของการรับรูดานศิลปะ วัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

360

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) กลุมเปาหมายไดรับความรูดานประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2) มีรายวิชาที่มีการบูรณาการความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ผลกระทบ (Impact)
1) มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญญาไดรับการสืบทอด
2) ผูเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรม นำความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ไป
เผยแพรตอ
ผลลัพธ (Outcome)
1) การดำรงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2) นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ไดรับการปลูกฝงองคความรูดาน ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

103110180142

1. ส่งเสริมเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
“มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดก
โลก
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

2. กิจกรรม สืบสานความเป็น
ไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่
1-4

103110180242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103110180342

3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ระยะสั้น การถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
อยุธยา ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 10 วันๆ ละ 3 คนๆ ละ
400 บาท =12,000 บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 10 วันๆ
ละ 12 คนๆ ละ 300 บาท
=36,000 บาท
- ค่าจ้างการแสดงดนตรี 10 วันๆละ
4,000 = 40,000 บาท
- ค่าจ้างการแสดงนาฏศิลป์
6 วันๆละ 5,000 = 30,000 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ =5,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,400 บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 4 ครั้งๆ ละ
50 คนๆ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 7,000
บาท
- ค่าน้ำมัน จำนวน 4 ครั้งๆ ละ
1,000 บาท 4,000 บาท
- ค่าบำรุงรถ จำนวน 4 ครั้งๆ ละ
500 บาท 2,000 บาท
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม
จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 80 บาท
16,000 บาท
- ค่าจ้างออกแบบและจัดทำสื่อการ
เรียนรู้ จำนวน 4 ชุดๆ ละ 10,000
บาท 40,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท = 7,200
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท = 2,100
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท =
3,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุฝึกอบรม = 17,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จำนวนเงิน
123,400.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
123,400.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

69,000.00

59,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00
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103110180442

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ระยะสั้น การถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
อยุธยา ครั้งที่ 2

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
- ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท = 7,200
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท = 2,100
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท =
3,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุฝึกอบรม = 17,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

จำนวนเงิน
30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 252,400.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา“มหาวิทยาลัยแห่ง
เมืองมรดกโลก

2. กิจกรรม สืบสานความเป็นไทย
“ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 1-4

3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น
การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาอยุธยา ครั้งที่ 1

4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น
การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาอยุธยา ครั้งที่ 2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

100.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

50.00

50.00

50.00

50.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑภูมิปญญา “ผาลายอยางอยุธยา” รหัสโครงการ 6517000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนอมนำหลักการทรงงานแนวคิดทฤษฎีใหม
และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาภูมิปญญาผาลายอยางอยุธยา สำหรับพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมของทองถิ่น
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ตราสัญลักษณ บรรจุภัณฑ ชองทางการตลาด และยกระดับผลิตภัณฑผาลาย
อยางอยุธยา
3) เพื่อถายทอดองคความรูจากการพัฒนาผาลายอยางอยุธยาสูทองถิ่น
5. กลุมเปาหมาย
ชุมชนวัดยานอางทอง (จุฬาโลก) อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลชุมชน 2) ศึกษารวบรวมขอมูล
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ
4) ถายทอดองคความรู
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 240,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑไดรับการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ

1

ผลิตภัณฑ

1

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไดผลิตภัณฑใหมของชุมชน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ
ผลกระทบ (Impact)
ผลิตภัณฑผาลายอยางที่ไดรับการพัฒนา และไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
จำนวน 1 ผลิตภัณฑ
ผลลัพธ (Outcome)
ผลิตภัณฑใหมของชุมชนไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102140142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การประชุมระดมความ
คิดเห็นและรวบรวมขอมูล
ชุมชนวัดยานอางทอง
(จุฬาโลก)

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,400
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ
1 มื้อๆ 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

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

จำนวนเงิน
9,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
9,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103102140242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. ศึกษาผาลายอยาง
อยุธยาเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ผาลายอยางอยุธยา

103102140342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการพิมพผาลาย
อยางอยุธยา

103102140442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

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

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
24,000.00

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 มื้อๆ ละ 35 บาท
700 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ
1 มื้อๆ 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
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน

32,800.00

32,800.00

0.00

0.00

0.00

37,800.00

0.00

37,800.00

0.00

0.00

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 1 วันๆ
ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 10 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท
700 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ
1 มื้อๆ 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
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบตราสัญลักษณ
และบรรจุภัณฑผาลาย
อยางอยุธยา

103102140542

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103102140642

6. ผลิตผาลายอยาง บรรจุ
ภัณฑตนแบบ และสื่อ
ประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103102140742

7. ประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑตนแบบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
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 มื้อๆ ละ 35 บาท
700 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ
1 มื้อๆ 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
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางผลิตผาลายอยางตนแบบ
45,000 บาท
- คาจางผลิตบรรจุภัณฑตนแบบ
15,000 บาท
- คาจางจัดทำแผนพับเผยแพรความรู
ผาลายอยางอยุธยา
10,000
บาท
- คาจางจัดทำปายขอมูลเผยแพร
ความรูผาลายอยางอยุธยา 7,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาผูทรงคุณวุฒิประเมินผลิตภัณฑ
ตนแบบ 3,600
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 10 คนๆ ละ
2 มือ้ ๆ ละ 35 บาท
700 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ
1 มื้อๆ ละ 100 บาท
1,000
บาท
- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ
2,500 บาท 2,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7800 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

32,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
32,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

77,000.00

0.00

77,000.00

0.00

0.00

7,800.00

0.00

0.00

7,800.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

8. อบรมเพื่อพัฒนา
ชองทางการคาและกลยุทธ
ทางการตลาด

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท
3,600
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 10 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท
700 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ 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
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน

103102140842

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

9. ถายทอดองคความรู
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

103102140942

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

8,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
8,300.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 6 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท
3,600
บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท
1,400
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ 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

รวม 240,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การประชุมระดมความคิดเห็นและ
รวบรวมขอมูลชุมชนวัดยานอางทอง
(จุฬาโลก)

2. ศึกษาผาลายอยางอยุธยาเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑผาลายอยางอยุธยา

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ
ผาลายอยางอยุธยา

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตรา
สัญลักษณ และบรรจุภัณฑผาลายอยาง
อยุธยา

6. ผลิตผาลายอยาง บรรจุภัณฑตนแบบ
และสื่อประชาสัมพันธ

7. ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑตนแบบ

8. อบรมเพื่อพัฒนาชองทางการคาและ
กลยุทธทางการตลาด

9. ถายทอดองคความรู เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวม

คน

20

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค
ความรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลมี
คุณภาพตามหลักวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมอบรม

งาน

1

0

0

0

รายการ

1

0

0

0

รายการ

1

0

0

0

คน

10

0

0

0

ชึ้น

1

0

0

0

คน

0

10

0

0

ชึ้น

0

1

0

0

คน

0

10

0

0

ชึ้น

0

1

0

0

ชึ้น

0

1

0

0

ชึ้น

0

1

0

0

คน

0

0

10

0

ชึ้น

0

0

1

0

คน

0

0

10

0

ชึ้น

0

0

1

0

คน

0

0

20

0

ชึ้น

0

0

1

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของสถานการณโรค มีการวางแผนรับมือความเสี่ยง โดยปรับลดจำนวนผูเขารวม
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
โครงการ/กิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหสามารถ
จัดกิจกรรมได โดยไมสง ผลกระทบกับเปาหมายของแผน

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานศาสตรพระราชาเพื่อการดำเนินชีวิตที่เปนสุข

รหัสโครงการ 6517000008

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ X ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่
1 การพัฒนาทองถิ่นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนอมนำหลักการทรงงานแนวคิดทฤษฎี
ใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อนำศาสตรพระราชาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในดานการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ในทองถิ่น
2) เพื่อบูรณาการศาสตรพระราชาดานวัฒนธรรม ตอยอดทางทุนวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการดำเนิน
ชีวิตที่เปนสุข
3) เพื่อเผยแพรผลงานสรางสรรคที่ไดรับการตอยอดตามศาสตรพระราชา เพื่อสงเสริมการดำเนินชีวิต
ที่เปนสุข
5. กลุมเปาหมาย
ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ศึกษาขอมูลดานภูมิวัฒนธรรม 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 260,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา
2. จำนวนคนเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนาใหเปนชุมชนที่มอี ัตลักษณทางวัฒนธรรม และสามารถตอยอดทาง
เศรษฐกิจได
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุมชน
คน

1
100

ชุมชน

1

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจศาสตรพระราชาในดานศิลปวัฒนธรรม
2) มีผลผลิตจากศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของชุมชุน ในรูปแบบของชุดการแสดง
3) มีผลผลิตทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่สามารถสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน
ผลกระทบ (Impact)
1) ชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนาใหมีเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมและสามารถตอยอดทาง
เศรษฐกิจได
2) ชุมชนเปาหมายสามารถอนุรักษ สืบสาน รักษาศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นได
ผลลัพธ (Outcome)
1) ชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนาไปสูสังคมที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เปนสุข มีความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมในทองถิ่นมาสงเสริมการทองเที่ยว
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103110190142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมศึกษาภูมิวัฒนธรรม
ชุมชนวัดยานอางทอง อำเภอผัก
ไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1

103110190242

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศาสตรพระราชาและการระดม
ความคิดเห็นในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการ
ดำเนินชีวิตที่เปนสุข
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

3. กิจกรรมบูรณาการศาสตร
พระราชาเพื่อออกแบบสื่อสงเสริม
การดำเนินชีวิตที่เปนสุข

103110190342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางเก็บรวบรวมขอมูล
จำนวน 3 คนๆ ละ 5,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

21,700.00

21,700.00

0.00

0.00

0.00

80,700.00

0.00

80,700.00

0.00

0.00

- คาจางจัดทำเลมเอกสารขอมูล
5,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาวิทยากร 2
คนๆ ละ 6 ชัว่ โมง ๆ ละ 600
บาท
7,200
- คาอาหารวาง จำนวน 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
2,100
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30
คนๆ 1 มื้อๆ 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
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
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110190442

4. กิจกรรมผลิตตนแบบสื่อ
สงเสริมการดำเนินชีวิตที่เปนสุข
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถายทอดสื่อสงเสริมการดำเนิน
ชีวิตที่เปนสุขสูชุมชน

103110190542

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103110190642

6. กิจกรรมลานวัฒนธรรม สืบ
สานศาสตรพระราชา เพื่อสงเสริม
การดำเนินชีวิตที่เปนสุข
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางออกแบบและผลิตสื่อ
สิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธ
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

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 มื้อๆ ละ 35 บาท (3
วัน)
4,200
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20
คนๆ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท (3
วัน)
6,000
- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 3
วันๆ ละ 2,500 บาท
7,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50100 บาท
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

50,100.00

0.00

0.00

50,100.00

0.00

67,500.00

0.00

0.00

0.00

67,500.00

รวม 260,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมศึกษาภูมิวัฒนธรรมชุมชนวัด
ยานอางทอง อำเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลมองค
ความรูภูมิวัฒนธรรมชุมชนวัดยาน
อางทอง อำเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รายการ
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ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

1

0

0

0

กิจกรรมยอย

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร
พระราชาและการระดมความคิดเห็นใน
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริม
การดำเนินชีวิตที่เปนสุข

3. กิจกรรมบูรณาการศาสตรพระราชา
เพื่อออกแบบสื่อสงเสริมการดำเนินชีวิตที่
เปนสุข

4. กิจกรรมผลิตตนแบบสื่อสงเสริมการ
ดำเนินชีวิตที่เปนสุข

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอด
สื่อสงเสริมการดำเนินชีวิตที่เปนสุขสู
ชุมชน

6. กิจกรรมลานวัฒนธรรม สืบสาน
ศาสตรพระราชา เพื่อสงเสริมการดำเนิน
ชีวิตที่เปนสุข

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องคความรู
ภูมิวัฒนธรรมชุมชนวัดยาน
อางทอง อำเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวม

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

1

0

0

0

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อสงเสริม
การดำเนินชีวิตที่เปนสุข

รอยละ

85

0

0

0

งาน

0

1

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สื่อที่เปน
เอกลักษณของชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อสิ่งพิมพ
เพื่อประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องคความรู
ดานศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา
กิจกรรม

งาน

0

1

0

0

ชึ้น

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

20

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
การรับรูดานศิลปะ วัฒนธรรมของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

0

0

100

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน
เปาหมายไดรับการพัฒนาใหเปน
ชุมชนที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรม
และสามารถตอยอดทางเศรษฐกิจ
ได

งาน

0

0

0

1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม สนับสนุนดานการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต
ใหกับคนในชุมชนฐานราก ป 3 รหัสโครงการ 6516000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาพื้นที่
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การส งเสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ ชุ ม ชน ก อ ให เกิ ด รายได และแก ป ญ หาการว างงานของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เปนกระบวนการพัฒ นาทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนให
เขมแข็งและพึ่งตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลาย มีการ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามาจำหนายหรือและ
แลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการเชนเดียวกับ
การอุดหนุนรานคาในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียม
กันอันจะสงผลใหการแกปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการ
เพิ่ มศั กยภาพและขี ดความสามารถกลุ มอาชีพ และเกษตรกรใหมี ป ระสิทธิภ าพ ความเขม แข็ง ให สามารถ
พึ่งตนเองได ทำใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนไม
มีอาชีพใหมีรายไดเสริมที่สามารถครองตนเองได สนับสนุนกลุมอาชีพและกลุมเกษตรกรที่มีอยูใหไดรับการ
พัฒนาตอยอดโดยไดนอมเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม มาเปนแนวในการสงเสริมและให
ความรูแกประชาชนและไดมีการสงเสริมและจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหลายพื้นที่
เพื่ อเปนแหลงเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพี ยงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ ทำใหป ระชาชนเขาใจในเรื่อง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย างถ อ งแท แ ละสามารถนำกลั บ ไปปรั บ ใช ในชี วิ ต ประจำได สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนดานการบริหารจัดการโครงการ
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ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหกับคนในชุมชนฐานราก ป 3 ขึ้นเพื่อสงเสริม สนับสนุนดานการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ซึ่งเปนโครงการที่ดำเนินการ
ต อ เนื่ อ งต อ จากป งบประมาณ พ.ศ.2563 ส งเสริม สนั บ สนุ น กำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น งานโครงการฯที่
ดำเนินงานโดยคณะทั้ง 4 คณะ และ 1 สำนักเพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
นำไปสูการเพิ่มศักยภาพใหกับประชาชน
4. วัตถุประสงค
สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯที่ดำเนินงานโดยคณะทั้ง 4 คณะ และ 1
สำนักเพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสูการเพิ่มศักยภาพใหกับประชาชน
กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร และครัวเรือนเปาหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒ นา
แกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได
5. กลุมเปาหมาย
4 คณะ 1 สำนัก
6. วิธีการดำเนินงาน วิธีการ ประชุม ประชาคม สอบถาม การไดรับความรูและความเขาใจกิจกรรม, ความพึง
พอใจของผูรบั บริการ, การนำความรูไปใชประโยชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
2. จำนวนหนวยงานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เชิงคุณภาพ
1. รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
2. รอยละผูที่เขารวมโครงการไดรับความรูและไดรับการพัฒนาทักษะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู
ฯ
3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
4. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน
หนวยงาน

200
5

ไมนอ ยกวารอยละ
ไมต่ำกวารอยละ

10
85

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯที่ดำเนินงานโดยคณะทั้ง 4
คณะ และ 1 สำนักเพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบ (Impact)
ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได
ผลลัพธ (Outcome)
ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103103070242

103103070142

1. การขับเคลื่อนโครงการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. การสรางเครื่องมือที่ใชใน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
(คาวิทยากร หรืออื่นๆ) =
14400
คาใชสอย (คาอาหาร
20*2000/คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 35*20*2มื้อ*1400/
คาจัดทำเอกสาร หรืออื่นๆ) =
10200
คาวัสดุ = 5400
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000
บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
(คาจางสรางเครื่องมือหรือ
อื่นๆ)
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
21,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
8,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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103103070342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. การประชุมติดตามการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565

103103070442

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. วิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565

103103070542

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. การติดตามประเมินผลและ
การสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
(คาอาหาร/ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม/ คาจัดทำเอกสาร
หรืออื่นๆ)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35
X 10 คน X 4 ครั้ง = 1400
คาวัสดุ = 3600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

5,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
3,950.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
350.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
350.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
350.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
= 60,000
(คาวิเคราะหขอมูล 2 จังหวัด
เปาหมายการพัฒนาครัวเรือน)
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000
บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คารถตู 2,500X5 วัน =
12,500
- คาเบี้ยเลี้ยง 5 วันX 120(ครึ่ง
วัน)X 10 คน= 6,000
- คาทำเลม = 61,500
- อื่นๆที่เกี่ยวของ
คาวัสดุ = 20,000
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท

60,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

รวม 200,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การขับเคลื่อนโครงการฯ

2. การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐานราก

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ
ขับเคลื่อนโครงการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำขอมูล
ไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสราง
เครื่องมือ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0
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กิจกรรมยอย

3. การประชุมติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก

4. วิเคราะหขอมูล

5. การติดตามประเมินผลและการ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
เครื่องมือไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประชุม
ติดตาม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ดำเนินงานโครงการนำไปใช
ประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การวิเคราะห
ขอมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ขอมูลปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การติดตาม
ประเมินผลและการสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
ไปใชประโยชน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

85

0

0

0

ครั้ง

1

1

1

1

รอยละ

0

0

0

85

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับเครื่องจักสาน รหัสโครงการ 6516000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมปิ ญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พื้ น ที่ ชุ ม ชนช างสาน ต.ท า ช าง อ.วิเศษชั ย ชาญ จ.อ างทอง ชุ ม ชน ต.คลองจิ ก อ.บางปะอิ น จ.
พระนครศรีอยุธยา ชุมชนบางนมโค ต.บางนมโค อ.เสนา และ พื้นที่ชุมชนหันสัง ต.หันสัง อ.บางประหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา เปนที่พื้นที่เปาหมาย ในการดำเนินงานดานการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จากการลงพื้นที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 ที่ผานมาพบวา ชุมชนที่อยูในพื้นที่
เปาหมายและบางครั้งมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เขามาหารือถึงประเด็นปญหาของทางกลุมที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑประเภทเครื่องจักสาน โดยผลิตภัณฑดังกลาวจะใชวัสดุจากธรรมชาติ ในการผลิต
โดยทางกลุมมีความตั้งใจจะผลิตสินคาใหดี และมีมาตรฐานแตมีปญหาที่สมาชิกภายในกลุมยังไมมีความรูหลาย
ดานที่จะนำมาใชในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตเครื่องจักสานใหสามารถเขาสูชองทางการตลาด
และสามารถจำหน า ยได สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป น ส ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ห น า ที่ บ ริ ห ารจั ด การงานบริ ก ารวิ ช าการให กั บ ชุ ม ชนโดยเน น พื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง และสืบเนื่องจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพั ฒ นา
ทองถิ่น กรอปกับความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่ตองการใหมีหนวยงานเขามาชวยในการแกปญหาของกลุม
ชุมชน ทั้ง 2 ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑเครื่องจักสารจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีปญหาดานองคความรูตางๆ ที่จะเปน
แนวทางในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวยังไม
สามารถจำหนายไดอยางยั่งยืนรวมทั้งผลิตภัณฑดังกลาวยังไมเปนรูจักของผูบริโภคซึ่งทางชุมชนมีแนวทางที่จะ
ตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน อยางไรก็ตามการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมวิสาหกิจทางชุมชนยังมี
ปญหาดานองคความรูตางๆ ที่จะใชป ระกอบการดำเนิ นการ จากประเด็น ปญหาดังกลาว สถาบัน วิจัยและ
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พัฒนาจึงเห็นวา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับเครื่องจักสาน จะเปนโครงการที่สามารถเขาไปแกไข
ปญหาของชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑในพื้นที่ชุมชนเปาหมายในปที่ 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
กิจกรรมที่ 1 การอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน ใหตรงความ
ตองการของผูบริโภค
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องจักสาน
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑจักสาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ
2. จำนวนผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนที่ไดรับการพัฒนา
3. จำนวนประชาชนในพื้นที่เขารวมกิจกรรม
4. จำนวนกิจกรรมที่แลวเสร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนไดรับการพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ/จดทะเบียน
2. รอยละของผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจในกิจกรรม
3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
4. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชุมชน
ผลิตภัณฑ
คน
กิจกรรม

4
4
80
4

ผลิตภัณฑ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

2
85
85
85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ 4 ชุมชน พื้นที่
ชุมชน ชางสาน ต.ทาชาง อ.วิเศษชัยชาญ 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) จำนวนผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนที่ไดรับการยกระดับคุณภาพ 4 ผลิตภัณฑ
3) จำนวนประชาชนในพื้นที่เขารว
ผลกระทบ (Impact)
กลุมวิสาหกิจทางชุมชน กลุมอาชีพ ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได และ
อยูรวมกันในชุมชนอยางมีความสุข
ผลลัพธ (Outcome)
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานของชุมชนไดรับการพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ/จดทะเบียน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การอบรม ระดมความ
คิดเห็นเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน X4 ชม
X1200บาท X4 วัน (4 พื้นที่ๆละ
1 วัน)
• คาใชสอย
- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม
โครงการและหรือทีมผูจัด
โครงการ)
มื้อละ 100X 20คนX4พื้นที่ =
8,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(สำหรับผูเขารวมโครงการและ
หรือทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 35 X 20 คนๆละX8มื้อ =
5,600
- คารถตู
• คาวัสดุที่ใชในการอบรม
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56000 บาท

103102120142

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
จ.อางทองและหรือจ.
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน
56,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
56,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เครื่องจักสาน ใหตรงความ
ตองการของผูบริโภค

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน X4 ชม
X1200บาท X16 วัน (4 พื้นที่ๆ
ละ 4 วัน)
• คาใชสอย
- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม
โครงการและหรือทีมผูจัด
โครงการ)
มื้อละ 100X 20คนๆละ1มื้อX4
พื้นที่X 4วัน = 32,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(สำหรับผูเขารวมโครงการและ
หรือทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 35 X 20 คนๆละX2มื้อ
X4 พื้นที่X 4วัน = 22,400
- คารถตู
• คาวัสดุที่ใชในการอบรม
เชน 1. กานผักตบชวา 2. สียอม
3. น้ำมันวานิช ( แลกเกอร) 4.
เตาอบกำมะถัน
5. ผาพื้นเมือง ผาฝาย หรือผาใย
กัญชง ใชสำหรับบุภายในกระเปา
ตะกรา หรือผลิตภัณฑผักตบชวา
6. ไมไผ หรือหวาย ใชสำหรับ
ประกอบและตกแตงผลิตภัณฑให
สวยงาม
7. เข็มขนาดใหญและสายเอ็น
รอย/ ดายสำหรับสอย ใชสอยผา
ที่บุตะกรา กระเปา หรือ
ผลิตภัณฑอื่น 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.หรืออื่นที่ๆเกี่ยวของ
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 310000 บาท

310,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565

103102120242

สถานที่ดำเนินการ
จ.อางทองและหรือจ.
พระนครศรีอยุธยา
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
310,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
เครื่องจักสาน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
คาวิทยากร 2 คน X4 ชม X1200
บาท X4 วัน (4 พื้นที่ๆละ 1 วัน)
• คาใชสอย
- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม
โครงการและหรือทีมผูจัด
โครงการ)
มื้อละ 100X 20คนๆละ1มื้อX4
พื้นที่ = 8,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(สำหรับผูเขารวมโครงการและ
หรือทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 35 X20 คนๆละ2มื้อX4
พื้นที่= 5,600
- คารถตู
• คาวัสดุที่ใชในการอบรม
เชน 1. กานผักตบชวา 2. สียอม
3. น้ำมันวานิช ( แลกเกอร) 4.
เตาอบกำมะถัน
5. ผาพื้นเมือง ผาฝาย หรือผาใย
กัญชง ใชสำหรับบุภายในกระเปา
ตะกรา หรือผลิตภัณฑผักตบชวา
6. ไมไผ หรือหวาย ใชสำหรับ
ประกอบและตกแตงผลิตภัณฑให
สวยงาม
7. เข็มขนาดใหญและสายเอ็น
รอย/ ดายสำหรับสอย ใชสอยผา
ที่บุตะกรา กระเปา หรือ
ผลิตภัณฑอื่น 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.หรืออื่นที่ๆเกี่ยวของ
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565

103102120342

สถานที่ดำเนินการ
จ.อางทองและหรือจ.
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน
72,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
72,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการขาย การทำ
การตลาดกับผลิตภัณฑจัก
สาน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน X4 ชม
X1200บาท X4 วัน (4 พื้นที่ๆละ
1 วัน)
• คาใชสอย
- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม
โครงการและหรือทีมผูจัด
โครงการ)
มื้อละ 100X 20คนX4พื้นที่ =
8,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(สำหรับผูเขารวมโครงการและ
หรือทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 35 X 20 คนๆละX8มื้อ =
5,600
- คารถตู
• คาวัสดุที่ใชในการอบรม
ที่เกี่ยวของกับการขายและการทำ
การตลาดกับผลิตภัณฑจักสาน 4
พื้นที่
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62000 บาท

103102120442

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
จ.อางทองและหรือจ.
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน
62,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
62,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 500,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม
ระดมความคิดเห็นเพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ
ความคิดเห็นเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑมาใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน
ใหตรงความตองการของผูบริโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ
ความรูจากการอบรมการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน
ใหตรงความตองการของผูบริโภค
ไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑเครื่องจักสาน

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน ใหตรง
ความตองการของผูบริโภค

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑเครื่องจักสาน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

0

1

0
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กิจกรรมยอย

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย
การทำการตลาดกับผลิตภัณฑจักสาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : สามารถนำ
ความรูจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไปใช
ประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำ
การตลาดกับผลิตภัณฑจักสาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ
ความรูจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำ
การตลาดกับผลิตภัณฑจักสานไป
ใชประโยชนได

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมสุขภาวะผูสูงวัยในยุค 5G รหัสโครงการ 6516000014
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั น ประเทศไทยจะก า วเข าสู การเปน สังคมผูสูงอายุโดยสมบู รณ จากปญ หาดานสุขภาพของ
ประชาชนที่จะเกิดจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่ตองเผชิญคือความเจ็บปวยและความบกพรองในการทำงาน
ของรางกายในทุก ๆ ดาน รวมถึงปญหาที่ เกิดขึ้นกับ สภาพจิตใจ จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งจะกอให เกิ ด
ปญหาตางๆหรือวิกฤติในการดูแลผูสูงอายุในระดับประเทศ ดังนั้นเพื่อปองกันและรับมือแกไขปญหาดังกลาว
จึงจำเปนตองมีการวางแผนในการปองกันการเจ็บปวย การสรางเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุและการเตรียม
ความพรอมของผูสูงวัย เพื่อเขาสูวัยสูงอายุอยางมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี ถายทอดองคความรูในการดูแล
และการรองรับสังคมผูสูงอายุบุคคลใหกับ ผูสูงอายุ สมาชิกในครอบครัว และชุมชน ที่มีความเหมาะสมกั บ
สถานการณและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ซึ่งหากไมมีการเตรียมการรองรับหรือการ
วางแผนที่ดี จะนำมาสูการเกิดปญหาหรือวิกฤติในการดูแลผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา จึง
เล็งเห็นความสำคัญดังที่กลาวมาขางตน จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาวะผูสูงวัยในยุค 5G ขึ้น เพื่อสงเสริม
สุขภาวะที่ดีใหกับผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหประชากรผูสูงอายุมีสุขภาพดี ทั้งทางรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม ลดปญหาดานสุขภาพของประชาชนได
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูสูงอายุมีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม
การออกกำลังกาย กิจกรรมพัฒนาจิตใจเขาวัดฟงธรรม กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
2) เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหประชากรผูสูงอายุมีสขุ ภาพดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
3) เพื่อสงเสริมผูสูงอายุไดมีโอกาสแสดงศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
5. กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัวและชุมชน ในจ.อางทอง และหรือผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัวและชุมชน
ใน จ.พระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรม/ การประชุม /การสัมมนา/ สัมภาษณ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูสูงอายุ และบุคคลในครอบครัว ทีเ่ ขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัว ทีเ่ ขารวมโครงการไดรับความรูและไดรับการพัฒนาทักษะในการ
ดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
3. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนของผูเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

40

รอยละ

85

รอยละ
รอยละ

85
85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) จำนวนผูสูงอายุ และบุคคลในครอบครัว ที่เขารวมโครงการ จำนวน 40 คน
2) ผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัว ที่เขารวมโครงการไดรับความรูและไดรับการพัฒนาทักษะในการดูแล
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จำนวน 40 คน
ผลกระทบ (Impact)
นำไปสูการลดโรคหรือลดปญหาสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองได
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ผลลัพธ (Outcome)
ผูส ูงอายุ บุคคลในครอบครัว และชุมชนสามารถนำความรูดานการพัฒนาทักษะการดูแลผูสูงอายุไปใช
ประโยชนในการดำเนินชีวิตได
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103103080142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ และบุคคลในครอบครัว

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน คา
วิทยากร 2 คน X4 ชม X1200บาท
• คาใชสอย
- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม
โครงการและหรือทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 100X 25 คน = 2,500
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(สำหรับผูเขารวมโครงการและหรือ
ทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 35 X 25คนๆละX2มื้อ =
1,750
- คารถตู
• คาวัสดุที่ใชในการอบรม
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน คา
วิทยากร 2 คน X4 ชม X1200บาท
• คาใชสอย
- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม
โครงการและหรือทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 100X 25 คน = 2,500
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(สำหรับผูเขารวมโครงการและหรือ
ทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 35 X 25คนๆละX2มื้อ =
1,750
- คารถตู
• คาวัสดุที่ใชในการอบรม
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 15000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
จ.อางทองและหรือจ.
พระนครศรีอยุธยา

103103080242

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ดูแลสุขภาพจิตใจผูสูงอายุและ
บุคคลในครอบครัว “ธรรมะ
บำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ”
ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
จ.อางทองและหรือจ.พระนคร
ศรีอยุธย

แผนการปฏิบตั งิ าน

15,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
15,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 30,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ทักษะในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และ
บุคคลในครอบครัว

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล
สุขภาพจิตใจผูสูงอายุและบุคคลใน
ครอบครัว “ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุง
ใจ”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
ทักษะในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
และบุคคลในครอบครัว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปมชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดูแล
สุขภาพจิตใจผูสูงอายุและบุคคล
ในครอบครัว “ธรรมะบำรุงจิต
ศิลปะบำรุงใจ”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปใชประโยชน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

กิจกรรม

1

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกร รหัสโครงการ 6516000015
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมปิ ญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เปนพื้นที่เปาหมายในการดำเนินงานดานการพัฒนา
ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ทั้งสองแหงขางตนทางมหาวิทยาลัยไดลงพื้นที่
เพื่อใหการบริการทางวิชาการมาอยางตอเนื่อง โดยชุมชนที่อยูในพื้นที่ของทั้งสองจังหวัดนั้น ประชากรสวน
ใหญเปนเกษตรกร ซึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตรหลากหลายอาชีพ ทั้งดานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว
ดังนั้ น เพื่ อเป น การสรางรายไดให กับ เกษตรกรในพื้ น ที่จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาและจังหวัดอางทอง การ
สงเสริ มให เกษตรกรมีองค ความรูดานต างๆ จึงนับ วาเปน ชองทางหนึ่งที่จ ะทำใหเกษตรกรมีร ายไดเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามจากการลงพื้นที่เพื่อใหบริการวิชาการพบวาเกษตรกรที่รวมกลุมกันเปนกลุมอาชีพตางๆ ยังคง
ประสบปญหาหลายดาน เชน ปญหาดานการบริหารจัดการกลุม ปญหาดานการควบคุมกระบวนการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของโภค ปญหาดานการจัดการสภาพแวดลอมของโรงเรือนใหถูก
สุ ข ลั ก ษณะของกระบวนการผลิ ต สิ น ค า ทางการเกษตรที่ ดี รวมทั้ งป ญ หาดานช องทางการตลาด เป น ต น
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาที่บริหารจัดการ
งานบริ ก ารวิ ช าการให กั บ ชุ ม ชนโดยเน น พื้ น ที่ จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และสื บ เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น กรอปกับความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่ตองการใหมีหนวยงาน
เขามาชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้ น ซึ่งตองใช องคความรูด านตางๆ ในการแก ไขปญ หาที่ป ระชาชนประสบอยู
เพื่อที่จะเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถแขงขันได
ทางการตลาดและมีผลการดำเนินงานของกลุมชมชนไดอยางตอเนื่ องและยั่งยืน สถาบั นวิจัยและพัฒ นาจึง
เล็งเห็นวา โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกร จะเปนโครงการที่สามารถเขาไปแกไขปญหาของชุมชนได
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและหรือยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร
2) เพื่อใหความรูที่เปนประโยชนแกชุมชนในการนำไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดคุณภาพ
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชน/เกษตรการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรม /ประชุม /สัมมนา/ การสัมภาษณ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชนที่ไดรับการสงเสริมหรือการพัฒนายกระดับคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของประชาชน/เกษตรการในพื้นที่ ไดนำองคความรูที่เปนประโยชนแกชุมชนในการนำไปพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรใหไดคุณภาพ
เชิงเวลา
1. รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ

1

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ประชาชน/เกษตรการในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อางทอง ไดรับการพัฒนาหรือสงเสริมอาชีพ
และไดรับองคความรูที่เปนประโยชน สามารถนำไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดคุณภาพได
ผลกระทบ (Impact)
ชุมชนเปาหมายสามารถพึ่งพาตนเองได
ผลลัพธ (Outcome)
ประชาชน/เกษตรการในพื้ น ที่ จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถแขงขันไดทางการตลาดและมีผลการดำเนินงานของกลุมในชุมชน
ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การสงเสริมอาชีพ
เกษตรกร

103102130142

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
จ.อางทองและหรือจ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน คา
วิทยากร 2 คน X4 ชม X1200บาท
• คาใชสอย
- คาอาหาร (สำหรับผูเขารวม
โครงการและหรือทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 100X 20 คน = 2,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(สำหรับผูเขารวมโครงการและหรือ
ทีมผูจัดโครงการ)
มื้อละ 35 X 20คนๆละX2มือ้ =
1,400
- คารถตู
• คาวัสดุที่ใชในการอบรม
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

รวม

จำนวนเงิน
30,000.00

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
30,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การสงเสริมอาชีพเกษตรกร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสงเสริม
อาชีพเกษตรกร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำ
ความรูไปใชประโยชน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

0

0

1

0

รอยละ

0

0

85

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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