
สรุปข้อมูลโครงการเพือ่การประเมนิ: SCDU Rankings (Sustainable Community Development University Rankings) 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

กลุยุทธ์ 
จำนวน

โครงการ 

  แหล่งงบประมาณ / จำนวนโครงการ และงบประมาณ  รวม 

 งบแผ่นดนิ   งบ บ.กศ.  
 งบ บ.กศ. 

(เพ่ิมเติม)  
 งบ กศ.บป.  

 งบ

บัณฑิตศึกษา  
 งบราชพัสดุ   งบประมาณ  

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 103 66,490,173 1,313,700 - - - - 67,803,873 

กลยุทธ์ท่ี 2 การผลิต พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 8 9,529,800 - - - - - 9,529,800 

กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การวจัิย 

และนวัตกรรม 
16 7,172,200 - - - - - 7,172,200 

ตัวช้ีวัด : การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยนื 10 1,866,130 2,063,200 - - - - 3,929,330 

รวม 137 85,058,303 3,376,900 - - - - 88,435,203 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ จำนวน 55 โครงการ แบ่งตามหน่วยงานดังน้ี 

คณะครุศาสตร์ จำนวน 18 โครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 17 โครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 โครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 48 โครงการ 

สำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 โครงการ 

 -กองนโยบายและแผน จำนวน 2 โครงการ 

 -กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 โครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 16 โครงการ 

สถาบันอยุธยาศกึษา จำนวน 13 โครงการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 โครงการ 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กลุยุทธ์ 
จำนวน

โครงการ 

  แหล่งงบประมาณ / จำนวนโครงการ และงบประมาณ  รวม 

 งบแผ่นดนิ   งบ บ.กศ.  
 งบ บ.กศ. 

(เพ่ิมเติม)  
 งบ กศ.บป.  

 งบ

บัณฑิตศึกษา  
 งบราชพัสดุ   งบประมาณ  

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 23 18,915,900 997,400 - - - - 19,913,300 

กลยุทธ์ท่ี 2 การผลิต พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 3 3,579,800 -  - - - 3,579,800 

กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การวจัิย 

และนวัตกรรม 
6 3,459,760 - - - - - 3,459,760 

ตัวช้ีวัด : การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยนื 4 1,573,003 - - - - - 1,573,003 

รวม 36 27,528,463 997,400 - - - - 28,525,863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 36 โครงการ แบ่งตามหน่วยงานดังน้ี 

คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 6 โครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 โครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 โครงการ 

สถาบันอยุธยาศกึษา จำนวน 5 โครงการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6301000003 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้งโรงเรียนในทอ้งถ่ินตามเปา้หมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2,430,365 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6301000017 โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 260,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6301000019 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์) 650,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6306000006 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชวีิตที่เป็นสุข 2,100,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6306000007 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 650,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6306000020 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 893,045 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6307000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 605,300 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6307000019 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน หมู่บา้นอบทม ต. ยี่ล้น อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง 297,400 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6307000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 1,866,240 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6308000026 โครงการ Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6308000027 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก 650,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6308000028 
โครงการพัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพื่อความยั่งยืนของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 

จังหวัดอ่างทอง 
800,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6308000034 
โครงการการเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อสร้างความเขม้แข็งของชุมชนต้นแบบในการบริหารจัด 

การเกษตรนิเวศน์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

555,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6308000035 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 



รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6316000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1,016,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6316000021 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พืน้ที่ 

เปา้หมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ) 
750,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6316000016 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบยีบวินัย เขา้ใจสิทธหิน้าท่ีของตนเองและผูอ้ื่น (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 820,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6315000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก 384,000 งบประมาณแผ่นดิน สวท. 

6315000017 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 2,500,000 งบประมาณแผ่นดิน สวท. 

6317000008 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 358,550 งบประมาณแผ่นดิน สอศ. 

6317000004 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 30,000 งบประมาณแผ่นดิน สอศ. 

6307000021 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวประจำท้องถ่ิน 690,600 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ. 

6307000022 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ผูใ้ห้บริการรถตุ๊กๆ) 306,800 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ. 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6301000001 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,000,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6308000029 โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ 479,800 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6316000018 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนทอ้งถ่ิน ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 100,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6301000002 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขยีน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 1,169,660 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6301000018 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ 300,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6306000010 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 500,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6307000017 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 347,100 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6308000023 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 480,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6308000030 โครงการโรงเรียนรักวิทย์ 663,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด : การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6317000006 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 526,000 งบประมาณแผ่นดิน สอศ. 

6308000012 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 51,203 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ควท. 

6317000009 โครงการสืบสานพิธกีรรมทางศาสนา 249,700 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) สอศ. 

6317000007 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 746,100 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) สอศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลุยุทธ์ 
จำนวน

โครงการ 

  แหล่งงบประมาณ / จำนวนโครงการ และงบประมาณ  รวม 

 งบแผ่นดนิ   งบ บ.กศ.  
 งบ บ.กศ. 

(เพ่ิมเติม)  
 งบ กศ.บป.  

 งบ

บัณฑิตศึกษา  
 งบราชพัสดุ   งบประมาณ  

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 38 23,236,073 316,300 - - - - 23,552,373 

กลยุทธ์ท่ี 2 การผลิต พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 3 2,150,000 - - - - - 2,150,000 

กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การวจัิย 

และนวัตกรรม 
10 3,712,440 - - - - - 3,712,440 

ตัวช้ีวัด : การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยนื 1 - 1,401,000 - - - - 1,401,000 

รวม 52 29,098,513 1,717,300 - - - - 30,815,813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 52 โครงการ แบ่งตามหน่วยงานดังน้ี 

คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 โครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 โครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 19 โครงการ 

สำนักงานอธิการบดี 

 -กองนโยบายและแผน จำนวน 1 โครงการ 

-กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 โครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 8 โครงการ 

สถาบันอยุธยาศกึษา จำนวน 3 โครงการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 โครงการ 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6401000009 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์) 1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6401000007 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้งโรงเรียนในทอ้งถ่ินตามเปา้หมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 1,950,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6401000001 โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู 500,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6406000014 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทอ้งถ่ินจากวัสดุเหลือใช้ 200,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6406000015 โครงการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่างยั่งยืน 170,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6406000012 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ 1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6406000011 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชวีิตที่เป็นสุข 2,100,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6407000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6407000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 1,472,400 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6407000013 โครงการนต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 244,700 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6408000002 โครงการพัฒนาวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและครัวเรือนสู่วัสดุปลูกอินทรีย์ นวัตกรรมเพื่อทอ้งถ่ิน 100,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผา้ที่มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรคด้วยวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคลองจกิ 30,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000009 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าพรเีมียม 1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบา้นเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 660,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 



รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6408000042 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตพืชสวนเศรษฐกจิจากชุมชุนในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 400,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000003 โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในทอ้งถ่ิน 100,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000043 โครงการการพัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตร์ข่ายภายใต้แผนดำเนินงานมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ง 100,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000005 โครงการ ARU Youth Camp 2020 250,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000021 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 57,593 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000029 โครงการเด็กไทย อนาคตใหม่ ฉลาดรู้และเข้าใจการใช้สื่อและระบบดิจิทัล 100,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000033 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 287,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000039 โครงการ "โรงเรียนรักวิทย์" 662,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000004 
โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่าน

รูปแบบการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล 
910,900 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000008 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000006 โครงการการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าท่ีของพลเมืองไทย 320,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6416000020 โครงการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1,200,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6416000012 โครงการ ส่งเสริมความรักสามัคค ีความมีระเบยีบวินัย เขา้ใจสิทธหิน้าท่ีของตนเองและผูอ้ื่น (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 820,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6416000010 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 325,440 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6416000006 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ 4 พืน้ที่เปา้หมาย (จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง) 
1,100,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 



รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6416000005 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนทอ้งถ่ิน ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน      100,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6416000009 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 100,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6417000006 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (สถาบันอยุธยาศึกษา)  227,800 งบประมาณแผ่นดิน สอศ. 

6415000004 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 1,897,000 งบประมาณแผ่นดิน สวท. 

6415000003 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก 800,000 งบประมาณแผ่นดิน สวท. 

6410000001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 375,620 งบประมาณแผ่นดิน กนผ. 

 โครงการส่งเสิรมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Socail Engineer) เพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 675,620 งบประมาณแผ่นดิน กพน. 

6406000008 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 256,300 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส. 

6417000004 โครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน     60,000 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) สอศ. 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6401000004 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   2,000,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6416000004 โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร และลิขสิทธิ์ 30,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6416000019 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 120,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6401000006 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ 300,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6401000008 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขยีน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 1,004,240 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6406000013 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 502,300 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6406000016 โครงการนวัตกรรมทอ้งถ่ินจากผลิตภัณฑ์ไมยราบยักษ์และกล้วย 120,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6407000008 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 335,900 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6408000001 โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพของกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 250,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000035 โครงการการพัฒนาท้องถ่ินสร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 100,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000016 โครงการอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปือ้นในอาหาร  200,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000031 โครงการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน 420,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6408000024 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 480,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด : การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6417000007 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 1,401,000 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) สอศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลุยุทธ์ 
จำนวน

โครงการ 

  แหล่งงบประมาณ / จำนวนโครงการ และงบประมาณ  รวม 

 งบแผ่นดนิ   งบ บ.กศ.  
 งบ บ.กศ. 

(เพ่ิมเติม)  
 งบ กศ.บป.  

 งบ

บัณฑิตศึกษา  
 งบราชพัสดุ   งบประมาณ  

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 42 24,338,200 - - - - - 24,338,200 

กลยุทธ์ท่ี 2 การผลิต พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 2 3,800,000 - - - - - 3,800,000 

ตัวช้ีวัด : การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยนื 5 293,127 662,200 - - - - 955,327 

รวม 49 28,431,327 662,200 - - - - 29,093,527 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 49 โครงการ แบ่งตามหน่วยงานดังน้ี 

คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 โครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 โครงการ 

สำนักงานอธิการบดี 

 -กองนโยบายและแผน จำนวน 1 โครงการ 

-กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 โครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 โครงการ 

สถาบันอยุธยาศกึษา จำนวน 5 โครงการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 โครงการ 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6501000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์) 1,100,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6501000005 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ 300,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6501000006 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้งโรงเรียนในทอ้งถ่ินตามเปา้หมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 979,600 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6501000007 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขยีน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 500,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6501000008 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 500,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6506000002 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ 1,150,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6506000001 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชวีิตที่เป็นสุข 1,950,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6506000003 โครงการเตรียมความพรอ้มและปอ้งกันการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID 19) 150,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6506000004 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 465,800 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6506000016 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคจีากประวัติศาสตร์เพื่อรากฐานสังคมไทย 159,000 งบประมาณแผ่นดิน คมส. 

6507000001 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 385,100 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6507000002 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก 1,100,000 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6507000003 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 1,920,000 งบประมาณแผ่นดิน ควจ. 

6508000001 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑ์จากผา้บา้นเกาะเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 500,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 



รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6508000002 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบา้นเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน 500,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000003 โครงการพัฒนาผูน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ 400,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000004 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,150,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000006 โครงการนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 200,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000008 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture เป็นพืน้ฐาน 200,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000009 โครงการการส่งเสริมความสามารถเด็กวัยรุ่น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคค ีรู้หน้าท่ีพลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New Cuisine” 20,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000010 โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 125,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000014 โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการกระจายรายได้อย่างยั่งยืน 940,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000017 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยววิถีอโยธยาภายใต้แนวคิด Souvenir of Ayodhya 200,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000019 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 480,300 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000024 โครงการพลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 200,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000033 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 480,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000034 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน 605,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000036 โครงการโรงเรียนรักวิทย์ 700,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 



รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6508000038 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งผักสวนครัวร้ัวกินได้ “กระชายอบแห้ง @ Science ARU” 100,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6508000039 โครงการส่งเสริมนวัติกรรมเคมีย่อส่วนในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  200,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6510000001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 235,900 งบประมาณแผ่นดิน กนผ. 

6516000009 โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 200,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6516000013 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเคร่ืองจักสาน 500,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6516000014 โครงการส่งเสริมสุขภาวะผูสู้งวัยในยุค 5G 30,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6516000015 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 30,000 งบประมาณแผ่นดิน สวพ. 

6517000006 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา” 240,000 งบประมาณแผ่นดิน สอศ. 

6517000008  โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการดำเนินชวีิตที่เป็นสุข  260,000 งบประมาณแผ่นดิน สอศ. 

6517000002 โครงการพัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา 247,600 งบประมาณแผ่นดิน สอศ. 

6515000001 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 2,344,900 งบประมาณแผ่นดิน สวท. 

6515000004 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก 500,000 งบประมาณแผ่นดิน สวท. 

6514000014 โครงการส่งเสิรมศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Socail Engineer) เพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 1,090,000 งบประมาณแผ่นดิน กพน. 

 

 



กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6501000001 โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,800,000 งบประมาณแผ่นดิน คคศ. 

6508000007 
โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
2,000,000 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด : การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 

รหัสกจิกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6508000030 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 40,727 งบประมาณแผ่นดิน ควท. 

6517000005 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 252,400 งบประมาณแผ่นดิน สอศ. 

6506000009 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 170,000 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) คมส. 

6507000007 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต สร้างนักบริหารธุรกิจสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย ธำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 232,200 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ควจ. 

6517000007 โครงการรังสรรค์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากทอ้งถ่ินสู่สากล 260,000 งบบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม สอศ. 

 


