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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบประมาณแผ่นดิน) จัดทำขึ ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 4 ผลผลิตและ 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รวมทั้งสิ้น  401,158,900 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง  
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลต่อไป 

 
 

 
 
 

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 กันยายน 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หน้าท่ี

1 - 6

สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   จ าแนกตามหน่วยงาน 7

โครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 - 12

คณะครุศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6601000006 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นครูมืออาชีพ 13 - 16

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6601000001 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 17 - 23

6601000002

24 - 35

6601000003 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา 36 - 40

6601000004 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 41 - 44

6601000005

45 - 51

6601000008 52 - 57

6605000001 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 58 - 62

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6606000004 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 63 - 68

6606000005

69 - 73

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6606000001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 74 - 77

6606000002

78 - 81

6606000003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์เพ่ือรากฐานสังคม 82 - 85

6606000006

86 - 96

สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

ทางด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนและมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงโรงเรียนในพ้ืนท่ีตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครุศาสตร์ทางด้านวิชาการ

และด้านฝึกประสบการณ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สารบัญ 

ข



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

คณะวิทยาการจัดการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6607000002 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานการเรียนของนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 97 - 100

6607000013 101 - 112

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6607000005 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 113 - 122

6607000009

123 - 159

6607000012 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก 160 - 178

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6608000005 โครงการวิทยาศาสตร์วิชาการ 179 - 182

6608000006 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 183 - 187

6608000009 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 188 - 192

6608000011 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 193 - 197

6608000014 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 198 - 206

6608000018 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 207 - 217
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6608000001

218 - 225

6608000002 โครงการพัฒนานวัตกรท้องถ่ินเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 226 - 230

6608000003 231 - 237

6608000004

238 - 241

6608000008 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 242 - 251

6608000010

252 - 261

6608000013 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 262 - 282

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทอง

โครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ

โครงการนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีพุทธ ตามรอยประวัติศาสตร์ค่ายสีกุก 

และการเสด็จประพาสต้น เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน วัดสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการจัดการ

เทคโนโลยีอาหารผ่านกลไกการขับเคล่ือนด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน (BCG Model) 

และการตลาดดิจิทัลโครงการ S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัตเพ่ือการส่งเสริมสมรรถนะเยาวชนสู่พลเมือง

คุณภาพของประเทศไทย

ค



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

6608000015 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 283 - 287

6608000019 โครงการโรงเรียนรักวิทย์ 288 - 292

6608000020 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 293 - 297

โรงเรียนสาธิต

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6604000004

298 - 301

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

6602000001

302 - 307

6603000001

308 - 314

6604000001

315 - 320

ส านักงานอธิการบดี

   กองกลาง

รายการบุคลากรภาครัฐ

6611000009 รายการบุคลากรภาครัฐ 321 - 327
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6611000004 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 328 - 333

  กองพัฒนานักศึกษา
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6614000011 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 334 - 338

  กองนโยบายและแผน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6620000001 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา 339 - 344

6612000006 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 345 - 348

ส านักวิทยบริการและเทคโนโยสารสนเทศ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6615000004 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 349 - 352

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม)

ง



หน้าท่ี

สารบัญ (ต่อ)

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6615000001 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 353 - 358

6615000002 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 359 - 363

6615000008 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 364 - 369

6615000010 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 370 - 373 

6615000011

374 - 377

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6616000010 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 378 - 381

6616000011

382 - 386

6616000012 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐสินค้าชุมชน 387 - 392

6616000013 393 - 398

6616000014 399 - 402

สถาบันอยุธยาศึกษา
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

6617000004

403 - 408 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์และการบริการวิชาการ

เพ่ือท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ปี 4

โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยาเพ่ือการพัฒนาสู่ผ้าไทยร่วม

สมัย” ชุมชนบ้านใหญ่ ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการเปนครูมืออาชีพ    

     รหัสโครงการ 6601000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรบัการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66104 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), 

                 KRs 102 รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา (รอยละ 85) 

KPI:BB 113 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ในปการศึกษา 2566 ประกอบดวย 10  สาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาใหมแตละคนมีภูมิหลังและความรูจาก

สถานศึกษาเดิมท่ีแตกตางกัน กอนท่ีจะเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรกนักศึกษาจึงควรไดรับการปรับพ้ืนฐานความรูใน

รายวิชาของแตละสาขาวิชา  และเตรียมความพรอมในเรื่องของการเตรียมตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา คณะครุ

ศาสตรไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดโครงการการเตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐานการเรียนของ

นักศึกษาใหมของคณะครุศาสตร ประจำปการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูใหแกนศึกษา

ใหมในวิชารายวิชาพ้ืนฐานของแตละสาขาวิชา และทักษะตางๆ ท่ีจำเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูในแตละสาขาวิชา

เฉพาะ และเพ่ือใหนักศึกษาใหมไดเตรียมความพรอมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  

         นอกจากนี้คณะครุศาสตรไดเล็งเหน็ความสำคัญของการแขงขันเพ่ือสอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยโครงสรางของการสอบ ประกอบไปดวยภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) แบงเปน

เปน ความสามารถในการคิดวิเคราะห 100 คะแนน ทักษะภาษาอังกฤษเปน 50 คะแนน และความรูและลักษณะการ

เปนขาราชการท่ีดีอีก 50 คะแนน และยังมีการสอบ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพรอมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 

2) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการสอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากร 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1 จำนวน 10 สาขาวิชา 

2) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 4 และ 5 จำนวน 10 สาขาวิชา 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดอบรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร 

2) จัดกิจกรรมใหความรูกับนักศึกษาคณะครุศาสตร 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 530,080.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ผูเขารับการอบรม สาขา 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. จัดอบรมนักศึกษาคณะครุศาสตร สาขา 10 

   2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 40 

   2. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 60 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) นักศึกษาข้ันปท่ี 1 คณะครุศาสตรมีพ้ืนฐานในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

2) นักศึกษามีความรู ความเขาใจในเนื้อหาท่ีใชในการสอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) รอยละของนักศึกษาใหมมีความรูพรอมในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รอยละ 80 

2) รอยยละของบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน 1 ปรอยละ 80 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) นักศึกษาข้ันปท่ี 1 คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2566 มีพ้ืนฐานความรูและมีความพรอมในการเรียนมากข้ึน 

2) นักศึกษามีความพรอมในการสอบบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

03
01

01
42

 

1. การพัฒนาความรูความสามารถ

ทั่วไป และมาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพสำหรับ

นักศึกษาครุศาสตรเพ่ือการเตรียม

สอบบรรจุขาราชการครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 36,000 บาท 

2.คาใชสอย 275,000 บาท 

3.คาวัสดุ 20,080 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 331,080 บาท 

331,080.00 0.00 331,080.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

02
42

 

2. การเตรียมความพรอมและปรับ

พ้ืนฐานการเรียนของนักศึกษาใหม

ของคณะครุศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 72,000 บาท 

2.คาใชสอย 77,000 บาท 

3.คาวัสดุ 50,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท 

199,000.00 0.00 0.00 199,000.00 0.00 

รวม 530,080.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การพัฒนาความรูความสามารถทั่วไป 

และมาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชพีสำหรับนักศึกษาครุศาสตรเพ่ือการ

เตรียมสอบบรรจุขาราชการครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. การเตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐาน

การเรียนของนักศึกษาใหมของคณะครุ

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การพัฒนา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

  

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ    รหสัโครงการ 6601000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตามบริบท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน),  

       KRs 102 รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  ไมมี 

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [ X ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [ X ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 
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[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โครงการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาคณะครุศาสตรในแตละ

หลักสูตรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสำคัญ คุณลักษณะ และประเภทของการบูรณาการเรียนการสอน กับการ

บริการวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีแนวทางตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยแบงกระบวนการจัดการเรียนการสอนออกเปน 4 ข้ันตอน คือ  

1) เตรียมการเรียนการสอนและเตรียมผูสอน 2) การเรียนรูในชั้นเรียน 3) การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน และ  

4) การวัดและประเมินผล 

2. กระบวนการบริการวิชาการแกชุมชน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการบูรณาการรายวิชาท่ีเรียนลงสูชุมชนและทองถ่ิน 

2) เพ่ือพัฒนาเครือขายการเรียนรูหองเรียนในลักษณะโรงเรียน แหงเรียนรูและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการ

จัดการเรียนการสอน 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3) เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการพัฒนาทองถ่ิน 

2) บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการวิจัย โครงการ 10 

เชิงคุณภาพ    

1. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย รายวิชา 10 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 10 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนงบประมาณในการจัดกิจกรรม บาท 30,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) พัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

2) พัฒนาผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการ

จัดการเรียนการสอน 

     ผลกระทบ (Impact)   

           1) มีหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 

2) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการท่ีสามารถนำไปใชประโยชนตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมในการจัดการ

เรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           จำนวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา งานวิจัย 10 รายวิชา 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
01

01
42

 

1. ศิลปะเพ่ือเสริมสรางเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 14,000 บาท 

3. คาวัสดุ 8,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

02
42

 

2. คายบูรณาการกิจกรรมเกม

และนันทนาการสำหรับเด็ก

ประถมศกึษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 14,000 บาท 

3.คาวัสดุ 8,800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
01

03
42

 

3. การจัดคายวิทยาศาสตรเพ่ือ

พัฒนาทักษะการใชตัวเลขใน

ชีวิตประจำวัน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 13,840 บาท 

3.คาวัสดุ 8,960 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษากับ

การประยุกตใชทุนทาง

วัฒนธรรมเชิงสหวิทยาการใน

พ้ืนที่ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 19,800 บาท 

3.คาวัสดุ 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

05
42

 

5. คายสงเสริมการเรียนรู

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือโดย

ใชฐานการเรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 14,700 บาท 

3.คาวัสดุ 11,700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

06
42

 

6. สื่อและการเลนเพ่ือพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 12,600 บาท 

3.คาวัสดุ 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

07
42

 

7. คายพัฒนาทักษะการออก

เสียงภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 10,800 บาท 

2.คาใชสอย 15,000 บาท 

3.คาวัสดุ 4,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
01

08
42

 

8. คายเพ่ือเสริมสรางทักษะการ

คิดเชิงคำนวณดวยกิจกรรมเกม

เปนฐาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยกร 10,800 บาท 

2.คาใชสอย 12,100 บาท 

3.คาวัสดุ 7,100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ กลวิธี

มวย : มวยไทยสายพลศกึษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
01

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

GeoGebra ในการจัดการเรียนรู

วิชาคณิตศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 300,000.00     

 

 

 

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ศิลปะเพ่ือเสริมสรางเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

2. คายบูรณาการกิจกรรมเกมและ

นันทนาการสำหรับเด็กประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

3. การจัดคายวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนา

ทักษะการใชตัวเลขในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษากับการ

ประยุกตใชทุนทางวัฒนธรรมเชิงสห

วิทยาการในพ้ืนที่ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

5. คายสงเสริมการเรยีนรูวรรณกรรม

คัดสรรในหนังสือโดยใชฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

6. สื่อและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 85.00 

7. คายพัฒนาทักษะการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 100.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

8. คายเพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดเชิง

คำนวณดวยกิจกรรมเกมเปนฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ กลวิธีมวย : 

มวยไทยสายพลศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

 

 

 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช

โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ในการ

จัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการ

สอนกับรายวิชา งานวิจัย 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ 

    ทางดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21   รหัสโครงการ 6601000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66103 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะครูและบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), 

                 KRs 102 รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 101 จำนวนอาจารยของครุศาสตรไดรับการ re-skill up-skill and new-skill (รอยละ 100) 

KPI:BB 102 รอยละของนักศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑรายชั้นปตามท่ีมาตรฐานท่ีครุสภากำหนด (รอยละ 95) 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานเปนฐาน (Teachers and 

Educational Personnel Enhancement by Holding Responsibilities and Functional Areas as Majors : 

TEPE) เปนการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต เนนการพัฒนา โดยการเรียนดวยตนเอง (Self-Learning) สามารถเขาถึงองค ความรู ตางๆ  ไดทุก 

สถานท่ีทุกเวลา 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2) เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะครูของครูดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

3) เพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะของครูในยุค Education 4.0 

4) เพ่ือเสริมสรางยกระดับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการสำหรับครูมืออาชีพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี 1-5 จำนวน 10 สาขาวชิา 

2) ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศกในโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 120 โรงเรียน 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู  

2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4) การศึกษาดูงานเพ่ือนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

    

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 966,020.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1-5 ไดรับการพัฒนา สาขาวิชา 10 

   2. อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู สาขาวิชา 10 

   3. โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู โรงเรียน 120 

เชิงคุณภาพ    

   1. บัณฑิตคณะครุศาสตรที่เขาสูวิชาชีพคร ู รอยละ 95 

   2. บัณฑิตครุศาสตรประกอบอาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ รอยละ 95 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 20 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 60 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 10 

   4. ไตรมาสที่ 4 รอยละ 10 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

          1) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา จำนวน 100 คน 

   2) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี1-5ไดรับการพัฒนา จำนวน 10 สาขาวิชา 

   3) โรงเรียนเครือขายไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู รอยละ 100 

  4) อาจารยของคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนา re-skill up-skill and new-skill ไมนอยกวา (รอยละ 100) 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) รอยละของบัณฑิตคณะครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาครู รอยละ 90 

2) จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ รอยละ 90 

3) จำนวนคณาจารยคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนา re-skill up-skill and new-skill ไมนอยกวา (รอยละ 100) 

 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษา และคณาจารยคณะครุศาสตร ไดรับความรู และทักษะทางดานวิชาชีพสามารถนำความรูมาพัฒนา

ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

01
42

 

1. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 

21 โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 26,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

02
42

 

2. การพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดเพ่ือเสริมสรางแนวทางในการ

จัดการเรียนรูสำหรับครูการศึกษา

พิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 11,200 บาท 

3.คาวัสดุ 4,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะ

อาชีพเพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 4,200 บาท 

3.คาวัสดุ 6,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

10
31

10
01

04
42

 

4. การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

แบบผสมผสาน (Blended 

Learing) โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 16,800 บาท 

3.คาวัสดุ 6,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
01

05
42

 

5. การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 7,840 บาท 

3.คาวัสดุ 7,760 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

06
42

 

6. ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 13,400 บาท 

3.คาวัสดุ 2,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

07
42

 

7. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

กิริยามารยาท และเทคนิคการ

สื่อสารที่เหมาะสมสำหรับครู

ประถม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 9,300 บาท 

3.คาวัสดุ 6,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

08
42

 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 11,760 บาท 

3.คาวัสดุ 3,840 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

09
42

 

9. การพัฒนาความสามารถในการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรภายใต

บริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 5,320 บาท 

3.คาวัสดุ 10,280 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

10
42

 

10. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 

21 โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 26,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

11
42

 

11. สงเสริมวิถีชีวิตตามศาสตร

พระราชาสูการพัฒนานักศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 17,360 บาท 

3.คาวสัดุ 3,240 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

12
42

 

12. สงเสริมภาวะผูนำทาง

การศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 4,200 บาท 

3.คาวัสดุ 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,400 บาท 

16,400.00 0.00 16,400.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

13
42

 

13. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ครูสาขาสังคมศึกษาเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแบบ

บูรณาการ ใหสอดคลองการศึกษา 

4.0 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาใชสอย 

53,220 บาท 

2.คาวัสดุ 1,780 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 

55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

14
42

 

14. การเสริมสรางแรงจูงใจในการ

เรียนการสอนและวรรคคดีไทย ณ 

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 27,440 บาท 

3.คาวัสดุ 960 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท 

32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

15
42

 

15. การเสริมสรางบุคลิกภาพและ

การสื่อสารสำหรับครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 4,340 บาท 

3.คาวัสดุ 18,460 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

16
42

 

16. การสรางสื่อเพ่ือนำเสนอ

สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทย

โดยใชโปรแกรม Canva 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 3,780 บาท 

3.คาวัสดุ 9,020 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

10
01

17
42

 

17. การจัดการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 13,300 บาท 

3.คาวัสดุ 9,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

18
42

 

18. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูฐานสมรรถนะสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 5,980 บาท 

3.คาวัสดุ 16,820 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

19
42

 

19. การสงเสริมสุขภาวะเด็ก

ปฐมวัยผานกิจกรรมดนตรีกับการ

เคลื่อนไหวรางกาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 4,480 บาท 

3.คาวัสดุ 13,320 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

20
42

 

20. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

ผานการเลนและนิทานสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 5,600 บาท 

3.คาวัสดุ 13,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท 

26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

21
42

 

21. การพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ

ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 6,440 บาท 

3.คาวัสดุ 14,160 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

22
42

 

22. การพัฒนาทักษะชีวิตและ

วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ โดยใช

แหลงเรียนรู และสื่อสภาพจริง 

(authentic material) เพ่ือบูรณา

การทองถ่ิน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 19,000 บาท 

3.คาวัสดุ 3,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

23
42

 

23. การเตรียมความพรอมสูการ

สอบบรรจุขาราชการครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 10,800 บาท 

2.คาใชสอย 11,760 บาท 

3.คาวัสดุ 7,440 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

24
42

 

24. เสริมสรางความรูในหนวยงาน

ทางการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาใชสอย 

24,700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,700 บาท 

24,700.00 24,700.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
01

25
42

 

25. คายกิจกรรมการควบคุม

อากาศยานไรนักบินในระยะสายตา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 2,400 บาท 

3. คาวัสดุ 20,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

26
42

 

26. กาวแรกสูอากาศยานไรนักบิน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 2,400 บาท 

3.คาวัสดุ 20,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

27
42

 

27. การพัฒนาศักยภาพในการเปน

ผูนำนันทนาการสำหรับครูพล

ศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวสัดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

28
42

 

28. การพัฒนาทักษะผูนำกิจกรรม

ทางกายสูการเปนครูมืออาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 9,800 ยาท 

3.คาวัสดุ 5,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

29
42

 

29. การพัฒนาอาจารยคณะครุ

ศาสตร re-skill  up-skill and 

new-skill  ดานตำแหนงวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบ

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 52,080 บาท 

3.คาวัสดุ 12,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 78,980 บาท 

78,980.00 0.00 78,980.00 0.00 0.00 

10
31

10
01

30
42

 

30. การพัฒนาอาจารยคณะครุ

ศาสตร re-skill  up-skill and 

new-skill ดานวิชาชีพครู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 26,040 บาท 

3.คาวัสดุ 12,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52,940 บาท 

52,940.00 0.00 0.00 52,940.00 0.00 

รวม 966,020     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 

โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 28.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ

เพ่ือเสริมสรางแนวทางในการ

จัดการเรียนรูสำหรับครูการศึกษา

พิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะ

อาชีพเพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 15.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

แบบผสมผสาน (Blended 

Learing) โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู

คณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 28.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

กิริยามารยาท และเทคนิคการ

สื่อสารที่เหมาะสมสำหรับครูประถม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 31.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 19.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. การพัฒนาความสามารถในการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน คน 0.00 17.00 0.00 0.00 

32



กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรภายใต

บริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 

โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. สงเสริมวิถีชีวิตตามศาสตร

พระราชาสูการพัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

12. สงเสริมภาวะผูนำทางการศึกษา

ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู

สาขาสังคมศึกษาเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแบบ

บูรณาการ ใหสอดคลองการศึกษา 

4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. การเสริมสรางแรงจูงใจในการ

เรียนการสอนและวรรคคดีไทย ณ 

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 32.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. การเสริมสรางบุคลิกภาพและ

การสื่อสารสำหรับครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

16. การสรางสื่อเพ่ือนำเสนอสำหรับ

การเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช

โปรแกรม Canva 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 27.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

17. การจัดการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

18. การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูฐานสมรรถนะสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 28.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

19. การสงเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย

ผานกิจกรรมดนตรีกับการ

เคลื่อนไหวรางกาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

20. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

ผานการเลนและนิทานสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

21. การพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ

ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 23.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

22. การพัฒนาทักษะชีวิตและ

วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ โดยใชแหลง

เรียนรู และสื่อสภาพจริง 

(authentic material) เพ่ือบูรณา

การทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 23.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

 

 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

23. การเตรียมความพรอมสูการ

สอบบรรจุขาราชการครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 28.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

24. เสริมสรางความรูในหนวยงาน

ทางการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

25. คายกิจกรรมการควบคุมอากาศ

ยานไรนักบินในระยะสายตา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

26. กาวแรกสูอากาศยานไรนักบิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

27. การพัฒนาศักยภาพในการเปน

ผูนำนันทนาการสำหรับครูพลศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

28. การพัฒนาทักษะผูนำกิจกรรม

ทางกายสูการเปนครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

29. การพัฒนาอาจารยคณะครุ

ศาสตร re-skill  up-skill and 

new-skill  ดานตำแหนงวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

คณาจารยคณะครุศาสตรไดรับ

การพัฒนา 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

30. การพัฒนาอาจารยคณะครุ

ศาสตร re-skill  up-skill and 

new-skill ดานวิชาชีพครู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

คณาจารยคณะครุศาสตรไดรับ

การพัฒนา 

คน 0.00 0.00 60.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำทักษะดานตาง ๆ 

ไปประยุกตใชได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา  

    จังหวัดพระนครศรีอยธุยา   รหัสโครงการ 6601000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66203 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 205 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเขารวมโครงการ (10 โรงเรียน) 

KPI:BB 206 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 

(รอยละ 80) 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[ X ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โครงการกองทุนการศึกษา เปนโครงการหนึ่ งในโครงการพระราชดำริของในหลวงในรัชกาลท่ี 9  

ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค เพ่ือพระราชทานเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีขาดแคลน มีความ

ประพฤติดี ไดมีโอกาสเลาเรียนจนประกอบอาชีพได สรางความพรอมดานกายภาพใหแกโรงเรียน พัฒนาความรูแกครู 

ใหสวัสดิการครู สรางจิตสำนึกใหครูรักศิษย ศิษยรักครู นโยบายดานการศึกษาท่ีควรใหความสำคัญเปนลำดับแรกคือ 

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือนำไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูท่ีมุงเนนคุณธรรมนำความรูอยางแทจริงอีก

ท้ังมุงพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ ใหผูเรียนไดรับโอกาส

ใหเขาถึงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค เปนคนดี คนเกง มีความสุข ภาคภูมิใจในความเปนไทย  

ยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

โลกอยางรวดเร็วเปนสังคมของโลกยุคขอมูลสารสนเทศคนท่ีจะดำรงอยูในสังคมอยางมีความสุขจะตองเปนคนท่ี

สามารถพ่ึงตนเอง และพัฒนาตนเอง ไดรูจักคิด รูจักแกปญหา รูจักวิเคราะหสถานการณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงไดจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียน

โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห โรงเรียนวัด

ทางหลวง (เทพราษฎรรังสรรค) โรงเรียนวัดหนองไมซุง โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค) โรงเรียนรุง

วิทยาประชาอุปถัมภ โรงเรียนบานชาง โรงเรียนวัดสามเพลง และโรงเรียนวัดมวงหวาน ในรูปแบบของการสงเสริม

สมรรถนะครูดานเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการเรยีนการสอน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบของกิจกรรมคาย

วิชาการกับนักเรียน เพ่ือใหครูและนักเรียนมีความรูทักษะท่ีจำเปนอันนำไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะครูดานการจัดการศึกษา 

2) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหาของนักเรียน 

3) เพ่ือสรางเครือขายและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา รอยละ 80  

2) นักเรียน ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80  

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดกิจกรรมอบรมใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูคุณและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 

3) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. โรงเรียนกองทุนเครือขายและโรงเรียนไดรับการพัฒนา โรงเรียน 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดรับการพัฒนา รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 40 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 60 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output 

           1) ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรูและทักษะดานการจัดการศึกษา 

2) นักเรียนมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) ครู บุคลากรทางการศึกษานำความรูและทักษะท่ีไดรับไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) นักเรียนนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชในการเรียนรายวิชา และประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะดานการจัดการศึกษา และนักเรียนมีคุณภาพสูงข้ึน 

2) มีเครือขายความรวมมือและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

38



12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

05
01

01
42

 

1. การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ

วิชาภาษาไทยในเด็กที่มีปญหาการ

อานและเขียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร  21,600 บาท 

2.คาใชสอย 21,000 บาท 

,3.คาวัสดุ 7,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

02
42

 

2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 7,200 บาท 

3.คาวัสดุ 8,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

03
42

 

3. ศิลปะสรางสรรคหรรษาปนรูสู

ครูประถมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 14,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

04
42

 

4. การพัฒนาครูและบคุลากร

ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ

เทคโนโลยี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 10,800 บาท 

3.คาวัสดุ 4,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

05
42

 

5. คายบูรณาการอาสาพัฒนา

โรงเรียน ชวนนองเลนกีฬา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 7,000 บาท 

3.คาวัสดุ 8,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
01

06
42

 

6. สอนอยางไรใหนักเรียนรูคิด 

ปลูกจิตคุณธรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/10/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 15,900 บาท 

3.คาวัสดุ 6,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 200,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชา

ภาษาไทยในเด็กที่มีปญหาการอานและ

เขียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานทีไ่ด

จากการอบรม 

รอยละ 70.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ

สงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ของนักเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารับการ

อบรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สามารถ

ประยุกตใชองคความรูในการ

ออกแบบกิจกรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. ศิลปะสรางสรรคหรรษาปนรูสูครู

ประถมศกึษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู

ประถมศึกษาสามารถนำความรูไป

ใชประโยชนได 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช

สื่อเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเขารวม

กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม

โครงการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. คายบูรณาการอาสาพัฒนาโรงเรียน ชวน

นองเลนกีฬา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน และ

นักศึกษาคณะครุศาสตร 

คน 70.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน และ

นักศึกษาคณะครุสาสตร ไดรับการ

พัฒนาดานกีฬา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. สอนอยางไรใหนักเรียนรูคิด ปลูกจิต

คุณธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่สงเสริมสนับสนุนจริยธรรม

นักเรียนได 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก รหสัโครงการ 6601000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.2 พัฒนาผูประกอบการในพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงทางดานอาหาร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.2 ระบบฐานขอมูลตำบลในจังหวัดเปนจุดศูนยกลางขอมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

ชุมชนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)  

KPI:BB 204 รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา (รอยละ 15) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 
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[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 4 ป และ 5 ป เพ่ือใหเปนไป ตามโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานอยางตอเนื่องโดยการ มีสวนรวมของ

ประชาชน ชุมชุมชนทองถ่ิน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ท่ีประกอบดวย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจ เพ่ือใหโครงการมีการขับเคลื่อน คณะครุศาสตรจึงเสนอการดำเนินการ เก่ียวกับการสงเสริม

การดำรงชีพอยูในสังคม ท่ีมีท้ังการพัฒนาและการแขงขันกันตลอดเวลา ท้ังในประเทศ และตางประเทศ จึงตอง

แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากผูท่ีมีความรูและประสบการณท่ีมีมากกวา โดยมี จุดมุงหมายหลักของการจัดโครงการฯ คือ

ให “ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีพอยาง มีความสุข” โดยเนนเรื่องอาชีพ เปนหลัก และให

นโยบาย “ยกระดับคุณภาพชีวิต” ซ่ึงตั้งเปาหมายไววาคนใน ชุมชนตองมีความรูท่ีนำไปประกอบอาชีพได หรือ

ประกอบธุรกิจสรางรายไดมาเลี้ยงตนเองและการบริหาร จัดการรายไดในการดูแลครอบครัวอยางยั่งยืน ไดดวยตนเอง 

เพ่ือเปนฐานรากท่ีสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือศึกษา สำรวจและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของประชาชาชนในชุนชน  

2) เพ่ือสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑใหประชาชนในชุมชน  

3) เพ่ือยกระดับความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับมอบหมาย 44 ครัวเรือน  

1) อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

2) อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 

3) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) คณะครุศาสตร สำรวจความตองการพัฒนากลุมเปาหมาย 44 ครัวเรือน 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา สรางเครื่องมือวัดความสุขท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

3) คณะครุศาสตร ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามความตองการของ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาใหความรู และพัฒนาฯ ครัวเรือน 44 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน รอยละ 60 

   2. รอยละรายไดครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังกายใจ สติปญญา อารมณ 

และสังคม 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนในชุมชนไมสามารถเขารวมโครงการไดอยางท่ัวถึงอยางแทจริง เกิดเหตุสภาวการณท่ีไมสามารถ 

ควบคุมไดเปนเหตุใหการดำเนินงานไมตอเนื่อง  

     ผลลัพธ (Outcome) 

           ประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการและไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนายกระดับเศรษฐกิจภายในครัวเรือน 

จำนวน 44 ครัวเรือน มีรายไดเพ่ิมจากเดิม รอยละ 15  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
01

01
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1. ระยะตนน้ำ : สำรวจปญหา

ความตองการของชุมชน

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทน 82,400 บาท 

2.คาใชสอย 93,200 บาท 

3.คาวัสดุ 24,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 

บาท 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
01

02
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2. ระยะกลางน้ำ : โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรม

พัฒนา/ประชุมกลุมฯ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทน 175,600 บาท 

2.คาใชสอย 358,900 บาท 

3.คาวัสดุ 165,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700,000 

บาท 

700,000.00 0.00 536,000.00 164,000.00 0.00 

10
31

04
01

03
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3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที การ

นำเสนอโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.

คาตอบแทน 75,200 บาท 

2.คาใชสอย 90,800 บาท 

3.คาวัสดุ 34,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 

บาท 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

รวม 1,100,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ระยะตนน้ำ : สำรวจปญหาความ

ตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 44.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขารวม

กิจกรรมไดรับความรูหรือการพัฒนา 

คน 44.00 0.00 0.00 0.00 

2. ระยะกลางน้ำ : โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุม

กลุมฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 44.00 44.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขารวม

กิจกรรมและไดความรูหรือการพัฒนา 

คน 0.00 44.00 0.00 0.00 

3. ระยะปลายน้ำ : จัดเวที การนำเสนอ

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 44.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่

เขารวมกิจกรรมไดรับความรูหรือการ

พัฒนา 

คน 0.00 0.00 0.00 44.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 

 

44



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนและมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในพ้ืนท่ีตามเปาหมายยุทธศาสตร 

   ของมหาวิทยาลัย   รหัสโครงการ 6601000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 206 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 

(รอยละ 80) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สมรรถนะ เปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลซ่ีงมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลหรือเปนไป

ตามเกณฑหรือการมีผลงานท่ีโดดเดนกวาในการทำงานหรือสถานการณนั้น สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(Teachersand personnels competency) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงเกิดจากการรวมความรู (Knowledge) ทักษะ 

(Skill)คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation)ของบุคคล และสงผลตอความสำเร็จ

ในการปฏิบัติ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 

2) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3) เพ่ือสรางเครือขายการเรียนรูและวิชาชีพในพ้ืนท่ีตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนานักศึกษาครูในรายวิชาเอก 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาครู  

2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4) จัดกิจกรรมคายพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี  

5) การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 517,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา คน 250 

   2. จำนวนนักศกึษาคณะครุศาสตร คน 150 

   3. จำนวนนักเรียน คน 100 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาชีพครู รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 20 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา กิจกรรม 16 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพครูสูความเปนเลิศ ไดรอยละ 10 

     ผลกระทบ (Impact)  

           คณะครุศาสตรไดสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี ไดรอยละ 10 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           คณะครุศาสตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดสรางเครือขายการเรียนรูและวิชาชีพในพ้ืนท่ีตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
02

01
42

 

1. การจัดคายสังคมศึกษาพัฒนา

พลเมืองไทยบูรณาการอาเซียนสู

ความเปนพลโลก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 24,800 บาท 

3.คาวัสดุ 9,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท 

38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

02
42

 

2. สื่อการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสำหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 10,400 บาท 

3.คาวัสดุ 5,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
02

03
42

 

3. Coding กับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุค

ดิจิทัล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 11,760 บาท 

3.คาวัสดุ 3,840 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

04
42

 

4. การใชสื่อการสอนเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะของผูเรียนสำหรับครู

ภาษาไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 10,150 บาท 

3.คาวัสดุ 10,450 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

05
42

 

5. วิทยาการคำนวณสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 5,600 บาท 

3.คาวัสดุ 13,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท 

26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

06
42

 

6. กิจกรรมทางพลศึกษา สูการ

พัฒนาหลักสูตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

07
42

 

7. จิตวิทยากรครูสูการสื่อสารเชิง

บวก Positive Psycholoogy for 

Teacher 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,600 บาท 

25,600.00 0.00 25,600.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

08
42

 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใน

ศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
02

09
42

 

9. เทคนิคการจัดการเรียนรู

นาฎศิลปสำหรับครูประถมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,120 บาท 

3.คาวัสดุ 7,480 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

10
42

 

10. สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรูอยางสรางสรรคใน

ระดับประถมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 14,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

11
42

 

11. การออกแบบบอรดเกม เพ่ือ

การเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 16,800 บาท 

3.คาวัสดุ 6,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

12
42

 

12. การพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูความเลิศ

เพ่ือการเรียนการสอนสาระสังคม

ศึกษาฯ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

2.คาใชสอย 52,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,400 บาท 

56,400.00 0.00 56,400.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

13
42

 

13. การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษฐานสมรรถนะบูรณา

การเชิงสรางสรรค (Competency 

and Creativity-based) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 16,800 บาท 

3.คาวัสดุ 4,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท 

36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

14
42

 

14. การพัฒนาสื่อการจัดการ

เรียนรูแบบผสมผสานกับโลก

เสมือนจริง "เมตาเวิรส" 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
02

15
42

 

15. อนุรักษและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมกีฬา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400 บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
02

16
42

 

16. เรียนรูการเคลื่อนไหว เพ่ือ

สงเสริมทักษะการคิด 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 14,400 บาท 

2.คาใชสอย 8,400บาท 

3.คาวัสดุ 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 517,000     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การจัดคายสังคมศึกษาพัฒนาพลเมือง

ไทยบูรณาการอาเซียนสูความเปนพลโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 120.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. สื่อการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสำหรับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. Coding กับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุคดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 42.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. การใชสื่อการสอนเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะของผูเรียนสำหรับครูภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมทางพลศึกษา สูการพัฒนา

หลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. จิตวิทยากรครสููการสื่อสารเชิงบวก 

Positive Psycholoogy for Teacher 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู คน 30.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

จัดการเรยีนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 เขารับการพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. เทคนิคการจัดการเรียนรูนาฎศิลปสำหรบั

ครูประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 29.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู

อยางสรางสรรคในระดับประถมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. การออกแบบบอรดเกม เพ่ือการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียน

วิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

12. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสูความเลิศเพ่ือการเรียนการ

สอนสาระสังคมศึกษาฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ฐานสมรรถนะบูรณาการเชิงสรางสรรค 

(Competency and Creativity-based) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานกับโลกเสมือนจริง "เมตาเวิรส" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมกีฬา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

16. เรียนรูการเคลื่อนไหว เพ่ือสงเสริม

ทักษะการคิด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

เขารับการพัฒนา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ

การอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง คณะครุศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครุศาสตรทางดานวิชาการและดานฝกประสบการณ 

   วิชาชีพครู รหสัโครงการ 6601000008 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66103 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะครูและบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน) 

                 KRs 102 รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 102 รอยละของนักศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑรายชั้นปตามท่ีมาตรฐานท่ีครุสภากำหนด (รอยละ 95) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 สงผลใหคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศไดรวมมือกันในการ 

ไดมีการจัดทําหลักสูตรครู 4 ป ซ่ึงเปนหลักสูตรอิงสมรรถนะ เพ่ือผลิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 อีกท้ังยังมีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง 

รายละเอียดของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2562 ท่ีสงผลตอการจัดการเรียนรูและการผลิตครูในแตละมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทยของการผลิตและ

พัฒนานักศึกษาครู และการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร จึงไดเล็งเห็นความสำคัญดังกลาว จึง

มอบหมายใหฝายวิชาการและฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูจัดทำโครงการเพ่ือสงเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะครุ

ศาสตรใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยจัดทำโครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครุศาสตรทางดานวิชาการ

และดานฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 1) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครุ

ศาสตรทางดานวิชาการและดานฝกประสบการณวิชาชีพครู 2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู  

3) การพัฒนาเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู 4) เสริมสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 5) การพัฒนาความรูนักศึกษาครุศาสตรเพ่ือเขารับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

6) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และ 7) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดสระแกว โดยกิจกรรมท้ังหมดนี้เก่ียวของกับผูท่ีรวมผลิตและ

พัฒนาครู และนักศึกษาโดยตรง ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาเกิดท้ังความรู ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล ท่ีแสดงถึง

พัฒนาการของผลลัพธการเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู และมาตรฐานดานการ

ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับความเปนครู 

2) เพ่ือเสริมสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

3) เพ่ือสรางความเขาใจรวมและสรางเครือขายในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเขารับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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5) เพ่ือใหนักศึกษาครูไดมีประสบการณในการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปท่ี 1-5 จำนวน 10 สาขาวิชา 

2) ครูพ่ีเลี้ยงและผูบริหารโรงเรียน จำนวนอยางนอย 120 โรงเรียน 

3) ครโูรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน  

4) นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน 

5) กรรมการฝายวิชาการและฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู  

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษา และครูบุคลากรทางการศึกษา 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาใหความรู นักศึกษา และครูบุคลากรทางการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,233,980.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร และบุคลากรทางการศึกษา คน 300 

   2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา คน 300 

เชิงเวลา   

   1. ไตรมาสที่ 1 รอยละ 25 

   2. ไตรมาสที่ 2 รอยละ 25 

   3. ไตรมาสที่ 3 รอยละ 25 

   4. ไตรมาสที่ 4 รอยละ 25 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปท่ี1-5ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถท้ัง 10 สาขาวิชา 

2) คณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) รอยละของบัณฑิตคณะครุศาสตรท่ีเขาสูวิชาชีพครู รอยละ 80 

2) จำนวนบัณฑิตครุศาสตรท่ีประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ จำนวน 100 คน 

3) รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน1ป รอยละ 80 

 

     ผลลัพธ (Outcome)  

54



           นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับความรู และทักษะทางดานวิชาชีพสามารถนำความรูมาพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
02

01
42

 

1. การสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบัณฑิตครุศาสตร

ทางดานวิชาการและดานฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน 

14,000 บาท 

2.คาใชสอย 160,850 บาท 

3.คาวัสดุ 25,150 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000.00 

บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
02

02
42

 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 19,800 บาท 

2.คาใชสอย 30,240 บาท 

3.คาวัสดุ 16,600 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66640.00 

บาท 

66,640.00 0.00 0.00 66,640.00 0.00 

10
31

10
02

03
42

 

3. การพัฒนาเครือขายฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

2.คาใชสอย 49,000 บาท 

3.คาวัสดุ 3,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 59,200.00 

บาท 

59,200.00 0.00 0.00 59,200.00 0.00 

10
31

10
02

04
42

 

4. เสริมสรางเครือขายและ

พัฒนาศักยภาพการฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาใชสอย 

94,970 

หมายเหตุ : คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/

คาเชารถ/คาของที่ระลึก ฯลฯ 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94,970.00บาท 

94,970.00 94,970.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
02

05
42

 

5. การพัฒนาความรูนักศึกษา

ครุศาสตร เพ่ือเขารับการ

ทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพคร ู

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 64,800 บาท 

2.คาวัสดุ 30,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94800.00 

บาท 

94,800.00 0.00 94,800.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
02

06
42

 

6. โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริดานการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนของ

จังหวัดสระแกว 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน

วิทยากร 72,000 บาท 

2.คาใชสอย 298,200 บาท 

3.คาวัสดุ 50,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 420200.00 

บาท 

420,200.00 115,000.00 197,200.00 78,000.00 30,000.00 

10
31

10
02

07
42

 

7. ประชุมวิชาการระดับระดับ

ปริญญาตรี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/2565-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาตอบแทน 

154,800 บาท 

2.คาใชสอย 105,000 บาท 

3.คาวัสดุ 38,370 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 298170.00 

บาท 

298,170.00 0.00 298,170.00 0.00 0.00 

รวม 1,233,980     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตครุศาสตรทางดานวิชาการ

และดานฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา นักเรียน ครู

และบุคลากรทางศึกษา 

คน 0.00 300.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา นักเรียน ครู

และบุคลากรทางศึกษาไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาคณะครุ

ศาสตรชั้นปที่ 1-5 ไดรับการพัฒนา 

หลักสูตร 0.00 0.00 11.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตคณะครุ

ศาสตรที่เขาสูวิชาชีพครู 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

3. การพัฒนาเครือขายฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนเครือขาย

ไดรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

โรงเรียน 0.00 0.00 120.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตคณะครุ

ศาสตรเขาสูวิชาชีพครู 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

4. เสริมสรางเครือขายและพัฒนา

ศักยภาพการฝกประสบการณ

วิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือขาย เครื่อขาย 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสริมสรางเครือขาย

และพัฒนาศักยภาพการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. การพัฒนาความรูนักศึกษาครุ

ศาสตร เพ่ือเขารับการทดสอบเพ่ือ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาคณะครุ

ศาสตรชั้นปที่ 1-5 ไดรับการพัฒนา 

สาขา 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะครุ

ศาสตรชั้นปที่ 1-5 ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริดานการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนของจังหวัดสระแกว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู และบุคลากร

ทางการศึกษามีความรูและทักษะการมี

สวนรวมในกิจกรรม 

 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

7. ประชุมวิชาการระดับระดับ

ปริญญาตรี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขารับการ

พัฒนา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทำดี 

 

57



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะครุศาสตร หนวยงานรอง ศูนยการศึกษาพิเศษ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ   รหัสโครงการ 6605000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวตักรรมและเทคโนโลย ี

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กท่ีมีความบกพรองตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางท่ัวถึงโดยจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค  

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

กิจกรรมหลายอยางในปงบประมาณ 2565 สามารถเปนศูนยสาธิตใหนักศึกษาไดมีความรูและเจตคติท่ีดีในการดูแล

ชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนแหลงบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ ใหแกบุคลากรทางการศึกษาและการศึกษาพิเศษใน

ทองถ่ินจังหวัดใกลเคียง และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและผูปกครองไดรับการพัฒนาศักยภาพ ศูนยการศึกษาพิเศษ

เล็งเห็นวากิจกรรมท่ีไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปงบประมาณ 2566 จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ การพัฒนาการ

จัดการศึกษาพิเศษ โดยมุงหวังวา ศูนยการศึกษาพิเศษ จะเปนศูนยสาธิตการจัดการศึกษาพิเศษ แกนักศึกษา ครู และ

บุคลกรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ และเปนการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป  

 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) เพ่ือพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษและบูรณาการวิชาการ

สูชุมชนแกบุคลากรในหนวยงานตางๆ  

3) เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหมีทักษะการเรียนรู และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถดำรงชีวิต

และอยูรวมกับสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล   

4) เปนศูนยสาธิตสำหรับนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนาไดรับความรูความเขาใจ

ทางดานการศึกษาพิเศษ และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขารวมโครงการพัฒนาดานการฝกทักษะตางๆ 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  

2) จัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  

3) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ท้ังในสถานท่ีและนอกสถานท่ี 

59



7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 800,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวน/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและในทองถ่ินในจังหวัดใกลเคียงดานการศึกษาพิเศษ โครงการ 7 

   2. จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผูปกครอง ที่เขารับการพัฒนาทางดานบริการวิชาการ คน 300 

   3. จำนวนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาทักษะและฝกทักษะดานการเรียนรูในศูนยการศึกษาพิเศษและ

ในโรงเรียน 

คน 50 

เชงิคณุภาพ    

   1. เขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ เปอรเซ็น 85 

   2. เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการดานการเรียนรูเพ่ิมข้ึน เปอรเซ็น 85 

   3. ครู ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการเด็กที่มีความตองการพิเศษ เปอรเซ็น 85 

เชงิเวลา   

   1. - รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เปอรเช็น 95 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส เปอรเซ็น 85 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) มีการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษท่ีดี 

2) จำนวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนาไดรับความรู

ความเขาใจทางดานการศึกษาพิเศษ 

3) จำนวนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทางดานการฝกทักษะ 

4) จำนวนเด็กท่ีมีปญหาทางพัฒนาการ ปญหาทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนา ไดรับการสงตอเขาเรียนใน

โรงเรียนเรียนรวมหรือในระดับท่ีสูงข้ึน 

5) เด็กพิเศษในชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) การบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพและสามารถนำความรูมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3) ศูนยการศึกษาพิเศษสามารถเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษใหแกชุมชนและหนวยงาน

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูทักษะตาง ๆ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

และผูปกครองมีทักษะในการดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

5) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถดำรงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

- ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ใหบริการวิชาการแกชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีดานการศึกษาพิเศษ  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
03

01
42

 

1. กิจกรรมยอยที่ 1 การบริการ

จัดการงานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ และ

โรงเรียนในเครือขาย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  คาตอบแทน  คา

ใชสอย    คาที่พัก  คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คา

พาหนะ /คาบำรุงรักษา/คาน้ำมัน/

คาเชาเหมา  คาจางเหมาบริการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารภายใน 

ภายนอก หองเรียน  คาซอมแซม

ครุภัณฑ 

 - วัสดุจัดกิจกรรม /วสัดุการ

จัดการเรียนการสอน/วัสดุ

สำนักงาน /วัสดุการเกษตร 

  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 

10
31

09
03

02
42

 

2. กิจกรรมยอยที่ 2 กิจกรรม

บริการวิชาการและการสงเสริม

ศักยภาพเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ นักศึกษา ผูปกครองและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่  

30 กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ และ

โรงเรียนในเครือขาย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  คา

ใชสอย คาที่พัก  คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คา

พาหนะ /คาบำรุงรักษา/คาน้ำมัน/

คาเชาเหมา  • คาวัสดุ  วัสดุจัด

กิจกรรม   

  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000 บาท 

350,000.00 150,000.00 100,000.00 60,000.00 40,000.00 

10
31

09
03

03
42

 

3. กิจกรรมยอยที่ 3 กิจกรรม

การพัฒนาทักษะดานการเรียน

การสอนสำหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในศูนยการศึกษา

พิเศษและในชุมชนใกลเคียง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ และ

โรงเรียนในเครือขาย 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  คา

ใชสอย คาที่พัก  คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คา

พาหนะ /คาบำรุงรักษา/คาน้ำมัน/

คาเชาเหมา  • คาวัสดุ  วัสดุจัด

กิจกรรม   

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 80,000.00 100,000.00 70,000.00 50,000.00 

รวม 800,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมยอยที่ 1 การบริการจัดการ

งานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณ

งานซอม ปรับปรุง และการบริการ

จัดการงานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ครั้ง 1.00 2.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูเขารับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. กิจกรรมยอยที่ 2 กิจกรรมบริการ

วิชาการและการสงเสริมศักยภาพเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ นักศึกษา ผูปกครอง

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับ

การอบรมและจำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 150.00 100.00 30.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูเขารับการอบรม 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. กิจกรรมยอยที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา

ทักษะดานการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่

มีความตองการพิเศษในศูนยการศึกษา

พิเศษและในชุมชนใกลเคียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ 

ครั้ง 50.00 60.00 50.00 40.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูปกครองที่พาเด็กพิเศษมาเขา

รับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

   รหัสโครงการ 6606000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

และมีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

เปาหมายท่ี : 1.2 เกิดระบบการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตโดยความรวมมือกับภาครัฐภาคเอกชน สำหรับ

คนทุกชวงวัย อยางมีคุณภาพ มีความเปนนานาชาติ ตามมาตรฐานสากล 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66105 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน มีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา (รอยละ 85) 

KPI:BB 113 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพหมายรวมถึงการ

ท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจำเปนในการประกอบอาชีพและทักษะท่ี

จะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและจริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปน

สถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาอาจารยและนักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอ

ตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว ดวยเหตุผลและความจำเปน

ดังกลาวคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหบรรลุตาม

เปาหมาย 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2) เพ่ือสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาเรื่องการมีจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา/ประชาชนผูสนใจ 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/เสวนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 476,280.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 500 

เชิงคุณภาพ    

   1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           คณะสามารถสามารถนำเสนองานดานวิชาการสูสังคมภายนอกไดมากยิ่งข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           งานดานวิชาการภายในคณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           คุณภาพดานวิชาการภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนท่ียอมรับของสังคม 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
01

01
42

 

1. เสวนาสาธารณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 

30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปน

เงิน28,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 18,400 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท 

47,200.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
01

02
42

 

2. การอบรมเสริม

ความรูในรายวิชาแกน

คณะ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 

30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปน

เงิน 16,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 4,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,800 บาท 

20,800.00 7,000.00 6,900.00 6,900.00 0.00 

10
21

04
01

03
42

 

3. การสัมมนารวมพล

จิตสาธารณะกับการ

ทำงานเพ่ือสังคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 – 

30/09/66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน เปนเงิน 4,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท 

4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

10
21

04
01

04
42

 

4. มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 

30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

36,000 บาท 

คาตอบแทนเงินรางวัล 38,900 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 125,100 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

10
21

04
01

05
42

 

5. สนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิชาการ

ในระดับชาติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 – 

30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

50,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
01

06
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6. การสัมมนาพัฒนา

หลักสูตรและวิพากษ

หลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 

30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

หลักสูตรละ 10,800 บ. 3 หลักสูตร 

1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 3 คนๆ

ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

5,400 บาท 

2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  3 คนๆ 

ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

5,400 บาท 

รวม 3 หลักสูตร เปนเงิน 32,400 บ. 

คาวัสดุ หลักสูตรละ 7,000 บ. 3 หลักสูตร  

เปนเงิน 21,000 บ. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น   53,400  บาท 

53,400.00 0.00 17,800.00 35,600.00 0.00 

10
21

04
01
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7. อบรมพัฒนา

บุคลากรดานการ

จัดการเรียนการสอน

และงานวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 

30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปน

เงิน 43,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 56,880 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,080 บาท 

100,080.00 16,680.00 33,360.00 33,360.00 16,680.00 

รวม 476,280.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเสวนา

สาธารณะ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชา

แกนคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเสริมความรู

ในรายวิชาแกนคณะ 

ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะ

กับการทำงานเพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัมมนารวมพลจิต

สาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม 

ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน 

 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

4. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ความรูเพ่ิมข้ึน 

5. สนบัสนุนการเผยแพรผลงาน

วิชาการในระดับชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิชาการในระดับชาติของอาจารย 

ครั้ง 0.00 1.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

6. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและ

วิพากษหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสัมมนาพัฒนา

หลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 

ครั้ง 0.00 1.00 2.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผานการ

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษ

หลักสูตร 

หลักสูตร 0.00 1.00 2.00 0.00 

7. อบรมพัฒนาบุคลากรดานการ

จัดการเรียนการสอนและงาน

วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมพัฒนาบุคลากร

ดานการจัดการเรียนการสอนและงาน

วิชาการ 

กิจกรรม 1.00 2.00 2.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป ปติธนบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูในการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ 

   สังคมศาสตร   รหัสโครงการ 6606000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

และมีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถ่ิน ใหมีจิตสำนึก มีความรู 

ความสามารถ เพ่ือเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และการยกระดับ เพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได

อยางมีสมดุล และมีสมรรถนะสูง สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66105 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน มีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา (รอยละ 85) 

KPI:BB 113 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

การศึกษา 2564 ท่ีผานมา ยังพบปญหาตาง ๆ ในการประเมิน อันเนื่องมาจากความรูความเขาใจของผูจัดเก็บขอมูล

ประกอบการประเมิน และผูจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความ สมบูรณครบถวน ทุกองคประกอบของการดําเนินงานและรับฟงปญหาตาง ๆ 

ในการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาจากบุคลากรภายในหลักสูตรรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนำมาวางแผนการ

ปรับปรุงทํางานในปตอไป ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในการรับฟ

งและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และหาแนวทางปรับการดำเนินงาน และไดรับฟงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองจากผูท่ีมีความรูในการ

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากรในคณะมีความรูความเขาใจในการการจัดการรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

2) เพ่ือรวบรวมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือนำไปสูแนวปฏิบัติท่ีดี 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 288,850.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม คน 60 

เชิงคุณภาพ    

   1. กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนนิกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

     ผลกระทบ (Impact)  

           อาจารยสามารถนำความรูท่ีไดจากการอบรมไปเขียนรายงานการประเมินตนเองไดครบถวนถูกตอง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           คะแนนรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
02

01
42

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนรายงานการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 – 30/12/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  

14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 115,600 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 144,850 บาท 

144,850.00 144,850.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
02

02
42

 

2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 – 31/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/

คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คา

พาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/บำรุงรถ/

เชารถ/คาเชาหองประชมุ /คาวัสดุ 

5,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 

10
21

04
02

03
42

 

3. การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ

และหลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 – 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ 

คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/

คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คา

พาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/บำรุงรถ/

เชารถ/คาเชาหองประชุม/วัสดุ เปน

เงิน 55,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 

55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 

10
21

04
02

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

"เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดำเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx)" 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 – 30/12/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  

14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 65,600 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 288,850.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะและหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร

ที่ไดรับการประเมิน 

หลักสูตร 0.00 0.00 15.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายมี

ความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx)" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เปน

เลิศ (EdPEx)" 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยพันธรัตน ศรีสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก   รหัสโครงการ 6606000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)  

KPI:BB 204 รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา (รอยละ 15) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

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

พอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคาการเสริมสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในสวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 1 

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม 

และยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนจากความจำเปนเรงดวนตาม

นโยบายของชาติ และตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ท้ัง 3 

ยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสำรวจปญหาความตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย 

2) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

3) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในดานทุนชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและผูสูงอายุ   

4) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานราก 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครัวเรื่อนเปาหมายท่ีมีความยากจน 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ครัวเปาหมายที่มีความยากจน ครัวเรือน 46 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครัวเรือนเปาหมายพนจากระดับความยากจน รอยละ 60 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีรายรับเพ่ิมข้ึนและรายจายลดลง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนพนเกณฑความยากจน 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
02

01
42

 

1. บริหารจัดการและ

ติดตามประเมินผล

โครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/09/66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : คาพาหนะเหมาจาย./

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คา

เชารถ/คาเบี้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/ คาเชา

หองประชุม/คาจางทำเอกสาร/คาจาง

ทำเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ/คาวัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,600 บาท 

119,600.00 0.00 20,000.00 40,000.00 59,600.00 

10
31

04
02

02
42

 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/09/66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร

จำนวน 384 ชั่วโมง เปนเงิน 230,400 

บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 800,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,030,400 บาท 

1,030,400.00 80,400.00 450,000.00 500,000.00 0.00 

รวม 1,150,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. บริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความกาวหนาของ

การดำเนินโครงการ 

รอยละ 20.00 40.00 70.00 100.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ

การดำเนินโครงการ 

รอยละ 20.00 40.00 70.00 100.00 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนเปาหมาย

ที่มีความยากจน 

รอยละ 6.00 20.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน

เปาหมายพนจากระดับความยากจน 

รอยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   รหัสโครงการ 6606000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตามบริบท มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 
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[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันประเทศไทยกำลังเขาสูภาวะท่ีเรียกวา  สังคมผูสูงอายุ ซ่ึงหมายถึง สังคม ท่ีมีจำนวนผูสูงอายุ     

(60 ป    ข้ึนไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ  ซ่ึงผูสูงอายุเปนวัยท่ีพรอมไปดวยความรู ประสบการณ

ชีวิตมาก เปนผูสืบทอดภูมิปญญามิใหสูญหาย มีพลังในการสรางสรรคสิ่งตางๆ ไดดี  เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา 

ลูกหลานและคนรุนหลังควรคำนึงถึงคุณคาและประโยชนของผูสูงอายุ ดังนั้น หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะไดตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญท่ีจะทำใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมี

ความสำคัญตอครอบครัวเพ่ือใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเปน

ประชากรท่ีลวนกำลังเติบโตเจริญวัยข้ึนมาทดแทนผูใหญและจะเปนกำลังสำคัญของชาติตอไปในอนาคตจึงถือวาเปน

ทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็กและเยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและรางกาย

แข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรมประจำใจแลว ก็จะเห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองเปนผูท่ีมีขีด

ความสามารถและมีคุณคาสงผลใหประเทศชาติเจริญสืบไป  จากขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพรอมและ

เตรียมตัวท่ีดีแกประชาชน จึงเสนอโครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใต

พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  เพ่ือจะทำใหผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ัน

ในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคมไดอยางมีความสุข  

 

4. วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข   

    2) เพ่ือเสริมสรางพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา คน 500 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนมีความรูความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมากย่ิงข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ประชาชนมีความรูความเขาใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคมได

อยางมีความสุข 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนดำเนินชีวติไดอยางเปนสุข 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.

66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
04

01
42

 

1. สงเสริมความรักสามัคคี เขาใจ

สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน

ภายใตพ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : โครงการ สงเสริม

ความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่

ของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐาน

ของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

คาตอบแทนวิทยากร  86,400 บาท 

คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ/คาเชารถ/

คาเบี้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/ คา

เชาหองประชุม/คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ/

คาวัสดุ 413,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 

รวม 500,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. สงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่

ของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 800.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู

ความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขมากย่ิงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

       

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตรเพ่ือรากฐานสังคม    รหัสโครงการ 6606000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใน

ฐานะมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินจึงเห็นความสำคัญของยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยมุงหวังใช

ประวัติศาสตรเพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคี สรางความกลมเกลียว และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดย

สาขาวิชาประวัติศาสตรเห็นความสำคัญในการสงเสริมการเรียนรู ทักษะทางประวัติศาสตร เหตุการณสำคัญใน

ประวัติศาสตรท่ีแสดงใหเห็นถึงจิตสำนึกในการรักชาติ รักประเทศ และเทิดทูนพระมหากษัตริย  สาขาวิชา

ประวัติศาสตรจึงมุงหวังท่ีจะสรางองคความรูประวัติศาสตรในสถานศึกษาเพ่ือปลูกจิตสำนึกความรัก ความภาคภูมิใจ

ในชาติ อธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริยของไทยท่ีดำรงอยูมาอยางยาวนาน โดยเนนประวัติศาสตรในสมัยอยุธยา 

กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีเกาของไทยท่ีมีความสำคัญในฐานะศูนยกลางของระบบบริหารราชการแผนดิน ศูนยการ

การเมืองการปกครอง ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ศูนยกลางทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีท่ี

รุงเรืองอยูถึง 417 ป 

 

4. วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย 

     2) เพ่ือใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยาและประวัติศาสตรทองถ่ิน 

     3) ใหความรูเก่ียวกับทักษะและกระบวนการทางประวัติศาสตร 

5. กลุมเปาหมาย 

 สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา คน 300 

เชิงคุณภาพ    

   1. เขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชงิคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักเรียนไดเรียนรูพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           กลุมเปาหมายไดรับความรูทางประวัติศาสตรมากข้ึน 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
05

01
42

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เรียนประวัติศาสตรตามชวง

อายุของนักเรียนใน

สถานศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภานนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 36 ชมๆ

ละ 600 บเปนเงิน 86,400 บาท 

คาใชสอย 

คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ/คาเชารถ/คา

เบี้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/ คาเชา

หองประชุม/คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ/

คาวัสดุ เปนเงิน 63,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

150,000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

รวม 150,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียน

ประวัติศาสตรตามชวงอายุของนักเรียน

ในสถานศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน 

ครู บุคลากรทางการศึกษา 

คน 100.00 100.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เขาเรากิจกรรม

มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

       

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ หลักสูตรประวัติศาสตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    

     รหัสโครงการ 6606000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตามบริบท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวจิัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญของการ

ใหบริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพท่ีเพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงไดจัดโครงการการ

บริการวิชาการใหแกชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทตามความตองการของ

ชุมชนสังคมท้ังนี้เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยไดกำหนด

แผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือใหการดำเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆเปนไป

ในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรของคณะฯรวมท้ังจะทำใหการ

ดำเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการดำเนินการอยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม 

    2) เพ่ือเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมใน 

        การบริการวิชาการ 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชน / นักเรียน / นักศึกษา /หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในพ้ืนท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/เสวนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 495,250.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 500 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 
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11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไดรับการพัฒนา 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

01
42

 

1. การเรียนรูภาษาอังกฤษ

ผานสื่อสมวัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 – 30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
06

02
42

 

2. การเรียนรูผานเกมการ

บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่

เมืองมรดกโลก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 8,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 21,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ

อานและเขียนภาษาไทย

เพ่ือชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 10,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 14,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
06

04
42

 

4. บูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการ 

(หลักสูตรภาษาญ่ีปุน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/66 - 30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 18,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 12,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชมุ 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
31

09
06

05
42

 

5. พัฒนาความรูใหกับ

บุคคลากรทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

06
42

 

6. เยาวชนรูเทาทันสื่อ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/03-66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 21,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,400 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
06

07
42

 

7. การบริการวิชาการ

เผยแพรความรูทาง

กฎหมายที่สำคัญใน

ชีวิตประจำวันและจิตอาสา

พัฒนาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

08
42

 

8. ประวัติศาสตรอยุธยา

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 10,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 19,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

90



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

เสริมสรางความรูและ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ

ทางดานศิลปะการแสดง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 28,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 1,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การบรรเลงรวมวงดนตรี

เครื่องลม” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 16,500 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 13,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

11
42

 

11. เสริมพลังชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมทำ

แผนที่เดินดินการทองเที่ยว

ชุมชนบานเตาเลา อำเภอ

บางซาย จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 16,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 13,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

91



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

12
42

 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียนรูเทคนิคการทำ

เฟอรนิเจอร จากวัสดุรี

ไซเคิล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

13
42

 

13. บูรณาการบริการ

วิชาการกับการเรียนการ

สอน (สหวิยาการอิสลาม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 – 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 9,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท 

17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 

10
31

09
06

14
42

 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การดำเนินทำนองของ

เครื่องดนตรีในวงมโหรี” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 18,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 12,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

92



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

15
42

 

15. บริการวิชาการให

ความรูภาษาจีน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

16
42

 

16. เยาวชนรุนใหมใสใจ

ปญหาขยะ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 – 30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
06

17
42

 

17. พัฒนาหองสมุด

โรงเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

93



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

18
42

 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“คุณธรรมจริยธรรมกับคน

รุนใหม” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 9,250 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,450 บาท 

16,450.00 0.00 0.00 16,450.00 0.00 

รวม 495,250.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อสมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. การเรียนรูผานเกมการบริหารจัดการเชิง

พ้ืนที่เมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 

คน 30.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียน

ภาษาไทยเพ่ือชุมชน 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการ (หลักสูตรภาษาญ่ีปุน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 100.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

5. พัฒนาความรูใหกับบุคคลากรทองถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. เยาวชนรูเทาทันสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 35.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. การบริการวิชาการเผยแพรความรูทาง

กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวันและจิต

อาสาพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

8. ประวัติศาสตรอยุธยาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 35.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความรู

และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางดาน

ศิลปะการแสดง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 90.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบรรเลงรวม

วงดนตรีเครื่องลม” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. เสริมพลังชุมชนดวยกระบวนการมีสวน

รวมทำแผนที่เดินดินการทองเที่ยวชุมชน

บานเตาเลา อำเภอบางซาย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูเทคนิคการ

ทำเฟอรนิเจอร จากวัสดุรีไซเคิล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

13. บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอน (สหวิยาการอิสลาม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนิน

ทำนองของเครื่องดนตรีในวงมโหรี” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

15. บริการวิชาการใหความรูภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

16. เยาวชนรุนใหมใสใจปญหาขยะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 35.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

17. พัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณธรรม

จริยธรรมกับคนรุนใหม” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐานการเรียนของนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ    

     รหัสโครงการ 6607000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66104 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานสังคมศาสตร (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานสังคมศาสตร (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา : 

ดานสังคมศาสตร (รอยละ 85) 

KPI:BB 113 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต : ดานสังคมศาสตร (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การเปลี่ยนสถานภาพจากนักเรียนเปนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ตองมีการปรับตัวอยางมาก ท้ังในเรื่อง 

ของการศึกษาเลาเรียน ทักษะการใชชีวิต สัมพันธภาพระหวางเพ่ือน นักศึกษาจึงตองมีความพรอมสำหรับการเรียนรู 

การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากระบบการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษานั้นมีความแตกตางกันใน 

หลายๆ ดาน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการเรียนรูและการใชชีวิตของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในมหาวิทยาลัย ซ่ึง

คณะวิทยาการจัดการ ไดเห็นถึงความสำคัญดังกลาวในการปรับตัวของนักศึกษา จึงไดจัดทำโครงการเตรียมความ

พรอมและปรับพ้ืนฐานการเรียนของนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการปรับพ้ืนฐานการเรียน

ดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ กอนการเปดภาคเรียน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและเพ่ิม

ทักษะในการเรียนรู  ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ  

 

4. วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมทักษะการเรียนรูดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ ใหกับ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 

    2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูศตวรรษท่ี 21 

5. กลุมเปาหมาย : นักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรมเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 28,670.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษามีความรูดานคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   2. นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

   3. นักศึกษามีความรูดานคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของการดำเนินโครงการตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output 

           - นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานคณิตศาสตร 

- นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานคอมพิวเตอร 

- นักศึกษาใหมไดทบทวนความรูดานภาษาอังกฤษ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           -นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 

-นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรเพ่ิมมากข้ึน 

-นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           -นักศึกษามีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ีสามารถนำไปใชในการเรียนการสอนได 

- นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

03
03

01
42

 

1. กิจกรรมเตรียมความพรอมดาน

คณิตศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางทำ

เอกสาร 1 ครั้ง 150 ชุด ๆ ละ 

10 บาท จำวน 1 ครั้ง  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500 บาท 

1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 

10
21

03
03

02
42

 

2. กิจกรรมเตรียมความพรอมดาน

คอมพิวเตอร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางทำ

เอกสาร 1 ครั้ง 150 ชุด ๆ ละ 

35 บาท จำนวน 1 ครั้ง  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5250 บาท 

5,250.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

03
03

03
42

 

3. กิจกรรมเตรียมความพรอมปรับ

พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหารวาง

และเครือ่งด่ืม จำนวน 150 คน 

จำนวน 2 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท 

คาอาหารกลางวัน จำนวน 150 

คน จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท 

คาวัสดุ 3,920 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21920 บาท 

21,920.00 0.00 0.00 0.00 21,920.00 

รวม 28,670.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมเตรียมความพรอม

ดานคณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหมคณะ

วิทยาการจัดการเขารวมกิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถนำ

ความรูและทักษะไปปรับใชในอนาคต 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

2. กิจกรรมเตรียมความพรอม

ดานคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหมคณะ

วิทยาการจัดการเขารวมกิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาใหมสามารถ

นำความรูและทักษะไปปรับใชในอนาคตได 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

3. กิจกรรมเตรียมความพรอม

ปรับพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหมคณะ

วิทยาการจัดการเขารวมกิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาใหมสามารถ

นำความรูและทักษะไปปรับใชในอนาคตได 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การดำเนินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส เนื่องจากภาวะ

โรคระบาดที่อาจกอใหเกิดการแพรระบาดตอผูเขารวมกิจกรรม 

กำหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรค

ระบาด และรูปแบบการจัดกิจกรรมตามความ

เหมาะสม 

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

100



 

 

 

โครงการตาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการ      รหัสโครงการ 6607000013 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66106 โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะใหมีบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานสังคมศาสตร (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานสังคมศาสตร (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา : ดานสังคมศาสตร (รอยละ 85) 

KPI:BB 113 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต : ดานสังคมศาสตร (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

      คณะวิทยาการจัดการมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันใน

ตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทำงานจึง

ตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานได

มากท่ีสุด  การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสำคัญ การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษา

ไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการ  ดังเปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม 

สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ จะตองพัฒนา

ดานการเรียนการสอนตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทำโครงการ

โดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาอันจะสงผลโดยตรงให

คุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออม 

โดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ2.เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูศตวรรษท่ี 21 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนโดยนำนักศึกษาเขาศึกษาดูงานและจัดอบรม

เพ่ิมเติมตามศาสตรวิชาชีพ 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 294,520.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมที่จัดอบรมพัฒนาตามศาสตร กิจกรรม 31 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษไดรับความรูจากการพัฒนาตามศาสตรไมนอยกวา รอยละ 85 

   2. นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดรับการพัฒนาตามศาสตรไปใชประโยชน รอยละ 85 

   3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 1 รอยละ 9 

   2. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 2 รอยละ 70 

   3. รอยละการเบกิจายงบประมาณไตรมาส 3 รอยละ 19 

   4. รอยละการเบิกจายงบประมาณไตรมาส 4 รอยละ 2 

เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนในการพัฒนานักศึกษาตอหัว บาท 372 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับความรูเพ่ิมพูนประสบการท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการเรียน

การสอนและกิจกรรมตางๆ 

2) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาศักยภาพสูศตวรรษท่ี 21 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาศักยภาพสูศตวรรษท่ี 21 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

05
01

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ

นักศึกษาอัพสกิล รีสกิล 

นักศึกษาป 1 - 2 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

1,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800 0.00 1,800.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

05
01

02
42

 

2. กิจกรรมฝกทักษะภาวะผูนำ

นักศึกษาการจัดการ ป 1-3 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

 คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 

คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปน

เงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหารวาง จำนวน 50 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,750 

บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,560 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,710 บาท 

9,710 0.00 9,710.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

03
42

 

3. กิจกรรมประกวดแผน 

CANVAS (สาขาวิชาการจัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

กรรมการ 3 คนๆละ 400 บาท = 

1,200 บาท 

2.รางวัล 15,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,200 บาท 

16,200 0.00 16,200.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

04
42

 

4. กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษา 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คนๆละ1 วันๆ

ละ 120 บาท เปนเงิน 240 บาท 

คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 2 คันๆ

ละ 2500 บาท เปนเงิน 5000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5240 บาท 

5,240 0.00 0.00 5,240.00 0.00 

10
21

05
01

05
42

 

5. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ

นักศึกษาอัพสกิล รีสกิล 

นักศึกษาป 3 - 4 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

1800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800 0.00 0.00 1,800.00 0.00 

10
21

05
01

06
42

 

6. กิจกรรมสานสัมพันธการ

จัดการ (สาขาวิชาการจัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

1800 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหารวาง จำนวน 50 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1750 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง เปนเงิน 1700 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,250 บาท 

5,250 0.00 0.00 0.00 5,250.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

05
01

07
42

 

7. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย-มิ.ย. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 2 คันๆ

ละ 2500 บาท เปนเงิน 5000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 1 

วันๆละ 120 บาท เปนเงิน 600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท 

5,600 0.00 0.00 5,600.00 0.00 

10
21

05
01

08
42

 

8. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ นักศึกษากลุม A 

(ทุกชั้นป) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

09
42

 

9. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ นักศึกษากลุม B 

(ทุกชั้นป) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

10
42

 

10. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเตรียมความพรอม

นักศึกษาสูโลการทำงาน 

นักศึกษา กลุม A (ชั้นปที่ 3,4) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนนิการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 1200 บาท เปนเงิน 

7200 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหารวาง จำนวน 25 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1750 บาท 

คาอาหารกลางวัน จำนวน 25 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 70 บาท เปนเงิน 

1750 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ เปนเงิน 200 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10900 บาท 

10,900 0.00 10,900.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

11
42

 

11. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเตรียมความพรอม

นักศึกษาสูโลการทำงาน 

นักศึกษา กลุม B (ชั้นปที่ 3,4) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 1200 บาท เปนเงิน 

7200 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหารวาง จำนวน 25 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1750 บาท 

คาอาหารกลางวัน จำนวน 25 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 70 บาท เปนเงิน 

1750 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ เปนเงิน 200 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10900 บาท 

 

10,900 0.00 10,900.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

05
01

12
42

 

12. กิจกรรมการศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเชารรถตู จำนวน 3 วันๆละ 4 

คันๆละ 2800 บาท เปนเงิน 33600 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 3 

วันๆละ 240 บาท เปนเงิน 3,600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37200 บาท 

37,200 0.00 37,200.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

13
42

 

13. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ

บัญช ี

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้งๆละ 5800 

บาท 

 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 5800 บาท 

5,800 5,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

14
42

 

14. กิจกรรมอบรม Excel for 

HR (สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

3600 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 

1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4600 บาท 

4,600 0.00 4,600.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

15
42

 

15. กิจกรรมอบรมกฎหมาย

แรงงาน (สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 6ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

3600 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหาร จำนวน 10 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 1000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4600 บาท 

4,600 0.00 4,600.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

16
42

 

16. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   หมาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง เปนเงิน 

7300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7300 บาท 

7,300 0.00 7,300.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

17
42

 

17. กิจกรรมเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหม (สาขาวิชา

การตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 1200 บาท เปนเงิน 

7200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200 0.00 7,200.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

05
01

18
42

 

18. กิจกรรมตลาดอาสา 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 2 คันๆ

ละ 2500 บาท เปนเงิน 5000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

19
42

 

19. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ Social Media 

tools 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 1200 บาท เปนเงิน 

7200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200 0.00 7,200.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

20
42

 

20. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา

การตลาด 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง เปนเงิน 

14800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14800 บาท 

14,800 0.00 14,800.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

21
42

 

21. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ดาน ICT (ป 1) (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

1800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

22
42

 

22. กิจกรรมอบรมดานการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือ

สรางงานทางธุรกิจ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 12 

ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 7200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200 0.00 7,200.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

23
42

 

23. กิจกรรมเสริมทักษะ

ทางดานการเขียนโปรแกรมใน

ยุค 4.0 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

7200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200 0.00 0.00 7,200.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

05
01

24
42

 

24. กิจกรรมอบรมทักษะการ

นำเสนอ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากรจำนวน 1 คนๆ

ละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

1800 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง 700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 

2,500 0.00 2,500.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

25
42

 

25. กิจกรรมพัฒนาและ

เสริมสรางทักษะดาน Soft Skill 

(4C) (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ

ละ 6ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

7200 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9900 บาท 

9,900 0.00 9,900.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

26
42

 

26. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 1 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเชารถบัส จำนวน 1 วันๆละ 1 

คันๆละ 13400 บาท เปนเงิน 

13400 บาท 

คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆ

ละ 2500 บาท เปนเงิน 2500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15900 บาท 

15,900 0.00 15,900.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

27
42

 

27. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเชารถบัส จำนวน 1 วันๆละ 1 

คันๆละ 13400 บาท เปนเงิน 

13400 บาท 

คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1คันๆ

ละ 2500 บาท เปนเงิน 2500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15900 บาท 

15,900 0.00 15,900.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

28
42

 

28. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 3 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.มิ.ย. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภาคกลาง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเชารถบัส จำนวน 2 วันๆละ 1 

คันๆละ 13400 บาท เปนเงิน 

26800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 2 

วันๆละ 240 บาท เปนเงิน 2400 

บาท 

คาที่พัก 5 คนๆละ 1 วันๆละ 850 

บาท เปนเงิน 4250 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 3450 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36900 บาท 

36,900 0.00 0.00 36,900.00 0.00 

108



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

05
01

29
42

 

29. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิ

สติกส 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ 1 วันๆ

ละ 2500 บาท เปนเงิน 5000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 2 วันๆละ 

120 บาท เปนเงิน 720 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5720 บาท 

5,720 0.00 5,720.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

30
42

 

30. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ตามศาสตร(สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค.65 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 80 บาท เปนเงิน 

3200 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง 400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 

18,000 18,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

05
01

31
42

 

31. กิจกรรมสงเสริมความพรอม

ของนักศึกษา (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 8 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 

4800 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5200 บาท 

5,200 0.00 5,200.00 0.00 0.00 

รวม 294,520     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ

นักศึกษาอัพสกิล รีสกิล นักศึกษา

ป 1 - 2 (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรม 

คน 0.00 55.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรู

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมฝกทักษะภาวะผูนำ

นักศึกษาการจัดการ ป 1-3 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู

ตามทักษะศตวรรษที่ 21 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมประกวดแผน 

CANVAS (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษา 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขา คน 0.00 0.00 39.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

นักศึกษาอัพสกิล รีสกิล นักศึกษา

ป 3 - 4 (สาขาวิชาการจัดการ) 

รวมกิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

6. กิจกรรมสานสัมพันธการ

จัดการ (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 5250.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

7. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ นักศึกษากลุม A (ทุก

ชั้นป) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

 

 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ นักศึกษากลุม B (ทุก

ชั้นป) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมนักศึกษาสู

โลการทำงาน นักศึกษา กลุม A 

(ชั้นปที่ 3,4) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมนักศึกษาสู

โลการทำงาน นักศึกษา กลุม B 

(ชั้นปที่ 3,4) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

12. กิจกรรมการศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญช ี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการ

จัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีวัสดุใน

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ตลอดป 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. กิจกรรมอบรม Excel for 

HR (สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. กิจกรรมอบรมกฎหมาย

แรงงาน (สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

16. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการ

จัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขามีวัสดุสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนตลอดป 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

17. กิจกรรมเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหม (สาขาวิชา

การตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

18. กิจกรรมตลาดอาสา 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

19. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Social Media tools 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

20. จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีวัสดุ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอด 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

21. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน 

ICT (ป 1) (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

22. กิจกรรมอบรมดานการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือ

สรางงานทางธุรกิจ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

23. กิจกรรมเสริมทักษะทางดาน

การเขียนโปรแกรมในยุค 4.0 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

24. กิจกรรมอบรมทักษะการ

นำเสนอ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

25. กิจกรรมพัฒนาและ

เสริมสรางทักษะดาน Soft Skill 

(4C) (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

26. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 1 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

27. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

28. กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

29. กิจกรรมสรางเครือขายโลจิ

สติกส 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามี

เครือขายโลจิสติกสเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

30. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตาม

ศาสตร(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำรสรนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

31. กิจกรรมสงเสริมความพรอม

ของนักศึกษา (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามศาสตร 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม    

     รหัสโครงการ 6607000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกาใหความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ ศึกษา คนควา ทดลอง ระหวางนักศึกษากับอาจารย และได

มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบโครงการ มีหนาท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชน โดยเนนพ้ืนท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง การดำเนินงานบริการวิชาการ ป พ.ศ. 2566 จึงไดใชขอมูลจากการลง

ประชาคมบริการวิชาการและการสำรวจขอมูล ปญหาและความตองการของทองถ่ิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง เปดเวทีเพ่ือเสนอความตองการในการพัฒนา รวมท้ังขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการ 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ใหสมกับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยควรเปนกิจกรรมท่ี

สามารถเชื่อมโยงความรูท่ีใชสอนผานนักศึกษา หรือผานกิจกรรมประจำรายวิชาตางๆ และตองเปนการเชื่อมโยง 

ผลการวิจัยท่ีคณะหรือสาขาวิชามีไปสูการใชประโยชน หรือเปนการนำความรู ประสบการณจากการใหบริการวิชาการ

มาพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยตอไป ดังนั้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย จึงเปนสิ่ง

สำคัญ ท่ีกอใหเกิดการเรยีนรูของนักศึกษา เนื่องจากเปนการนำองคความรูของสาขาวิชาไปสูการบริการวิชาการ 

4. วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือสรางความเขมแข็งใหธุรกิจชุมชนท่ีดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ  

     2) เพ่ือเพ่ิมกลุมธุรกิจชุมชนท่ีใชแนวทางพระราชดำริ 

     3)  เพ่ือใหเกิดกลุมธุรกิจชุมชนกลุมใหม มีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

     4) เพ่ือใหธุรกิจชุมชนมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตลาด สินคา และแขงขันกับจังหวัดอ่ืนๆได 

     5)  เพ่ือสรางและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก/ของฝากประจำชุมชน 

     6)  เพ่ือใหผูสูงอายุในชุมชนมีอาชพี เพ่ิมรายได 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน การจัดอบรม บรรยายใหความรูและการฝกปฏิบัติ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 295,150.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนพ้ืนที่เปาหมายที่ไดรับการอบรมโครงการบูรณาการบริการวิชาการ งานวิจัย พ้ืนที่ 12 

เชิงคุณภาพ    

   1. มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการไมนอยกวา รอยละ 85 

   2. รอยละของความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบกิจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ผูเขารับการอบรม ชุมชน ไดรับการพัฒนาความรู มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ มีการบูรณา

การกับการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           เกิดการตอยอดเปนงานวิจัย มีการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
07

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียนแผน

ธุรกิจโดยใช Business 

Model CANVAS ครั้งที่ 1 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-

31/03/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร  จำนวน 3 คน 

ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท  

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

30 คน ๆ ละ1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

2. คาเชารถ  จำนวน  2 คัน ๆ ละ 1 

วัน ๆ ละ 2,500 

-คาวัสดุ 

1. วัสดุ 1 ครั้ง 3,550 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
07

02
42

 

2. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียนแผน

ธุรกิจโดยใช Business 

Model CANVAS ครั้งที่ 2 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2566-

30/06/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร  จำนวน 3 คน 

ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท  

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

30 คน ๆ ละ1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

2. คาเชารถ  จำนวน  2 คัน ๆ ละ 1 

วัน ๆ ละ 2,500 

-คาวัสดุ 

1. วัสดุ 1 ครั้ง 3,550 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

10
31

09
07

03
42

 

3. กิจกรรมอบรมเชงิ

ปฏิบัติการแบบจำลอง

สถานการณโซอุปทาน 

(Beer Game) เพ่ือปน

นักโลจิสติกสรุนเยาวสู

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2566-

30/06/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 

ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7,200 บาท 

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

40 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปน

เงิน 2,800 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ 

ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 

4,000 บาท 

3. คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 1 

คันๆ ละ 2,500 บาท   

เปนเงิน 2,500 บาท 

4. คาจัดทำรูปเลมรายงานโครงการ 

จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 4 เลมๆ ละ 100 

บาท เปนเงิน 400 บาท 

- คาวัสดุ 

1. คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,900 บาท 

21,900.00 0.00 0.00 21,900.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
07

04
42

 

4. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฎิบัติการทำผลิตภัณฑ

สรางรายได 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

31/12/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 

ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 

30 คน คนละ 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท  

เปนเงิน 2,100 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน 

คนละ 1 ม้ือ ม้ือละ 100 บาท 

เปนเงิน 3,000 บาท  

3. คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 

จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 30 เลม เลมละ 

20 บาท 

เปนเงิน 600 บาท 

4. คาจางทำปาย จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 

1 ผืน ผืนละ 300 บาท 

เปนเงิน 300 บาท 

5. คาจัดทำรูปเลมรายงานโครงการ 

จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 3 เลม เลมละ 

100 บาท 

เปนเงิน 300 บาท 

6. คาเชาเหมารถตู จำนวน 1 ครั้ง ครั้ง

ละ 2 คัน  คันละ 2,500 บาท 

เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง ครั้งละ 11,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
07

05
42

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การตัดตอวิดีโอดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร” 

โดยการบูรณาการกับการ

เรียนการสอนงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2566-

30/06/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร  จำนวน 5 คน 

ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท  

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

40 คน ๆ ละ2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน  จำนวน 40 คนๆ 

ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 100 

-คาวัสดุ 

1. วัสดุ 1 ครั้ง 5,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
07

06
42

 

6. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การจัด

ทำอาหารวางเพ่ือสงเสริม

ทักษะอาชีพเบื้องตน” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

31/12/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร  จำนวน 1 คน 

ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท  

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

30 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 

1. คาเชารถ  จำนวน  1 คัน ๆ ละ 1 

วัน ๆ ละ 2,500 

-คาวัสดุ 

1. วัสดุ 1 ครั้ง 3,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
07

07
42

 

7. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “เทคนิคการ

ออกแบบกระดาษเช็ดปาก

เพ่ือการตกแตงโตะอาหาร

ในงานบริการ” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-31-

03/2566 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. คาตอบแทน

วิทยากร  จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 

ละ 1,200 บาท  

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

30 คน ๆ ละ1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

2. คาเชารถ  จำนวน  1 คัน ๆ ละ 1 

วัน ๆ ละ 2,500 

-คาวัสดุ 

1. วัสดุ 1 ครั้ง 7,850 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
07

08
42

 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ

“การยกระดับสินคาชุมชน

สูตลาดการคาสมัยใหม” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2566-

30/06/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 

ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 

2. คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 3 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 40 คนๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท 

2. คาอาหาร 40 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท 

3. คาเชารถตู 1 วันๆละ 2 คันๆละ 

2,500 บาท 

4. คาจางทำเลมรายงานผล 4 เลมๆละ 

100 บาท 

- คาวัสดุ 

1. คาวัสดุ 1 ครั้ง 7,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
07

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การบริหารคนในยุค

ดิจิตอล”  ครั้งที่ 1 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-

31/03/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 3 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

- คาใชสอย 

1. คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 

2,500 บาท 

2. คาอาหาร 40 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท 

- คาวัสดุ 

1. คาวัสดุ 1 ครั้ง 1,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
07

10
42

 

10. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การบริหาร

คนในยุคดิจิตอล”  ครั้งที่ 

2 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2566-

30/06/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 3 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

- คาใชสอย 

1. คาเชารถตู 1 วันๆละ 1 คันๆละ 

2,500 บาท 

2. คาอาหาร 40 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท 

- คาวัสดุ 

1. คาวัสดุ 1 ครั้ง 1,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

10
31

09
07

11
42

 

11. กิจกรรม กระบวนกา

คิดเชิงออกแบบการพัฒนา

ตราสินคาชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-

31/03/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน  

6 ชม ๆ ละ 600  

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

25 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท 

2. คาอาหารกลางวนั จำนวน 25 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 

3. คาเชารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,350 บาท 

10,350.00 0.00 10,350.00 0.00 0.00 

10
31

09
07

12
42

 

12. อบรมเชิงปฎิบัติการ

การใช AI เพ่ือการ

ออกแบบตราสินคา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-

31/03/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน  

12 ชม ๆ ละ 1,200  

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

25 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 35 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 25 คนๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 100 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,900 บาท 

22,900.00 0.00 22,900.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
07

13
42

 

13. กิจกรรมการเตรียม

ความชุมชนในการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-

31/03/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คนๆ

ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

40 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 

3. คาเชาเหมารถตู 1 คัน 1 วันๆละ 

2,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,700 บาท 

14,700.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00 

10
31

09
07

14
42

 

14. กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพการทองเที่ยว

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2566-

30/06/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พรันครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ

ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

2. คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ

ละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

40 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ

ละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 

3. คาเชาเหมารถตู 1 คัน 1 วันๆละ 

2,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,300 บาท 

15,300.00 0.00 0.00 15,300.00 0.00 

10
31

09
07

15
42

 

15. การอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ การคำนวณ

ตนทุนและวางแผนกำไร

ผลิตภัณฑชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-

30/06/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย 2 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 

ครั้ง 

- คาใชสอย 

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

20 คนๆละ 2 วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ

ละ 2 วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 

3. คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 

คันๆละ 2,500 

4. คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม

จำนวน 2 ครั้งๆละ 20 ชุดๆละ 20 บาท  

5. คาจางทำเลมรายงานผลการ

ดำเนินงาน จำนวน 4 เลม ๆละ 100 

บาท 

- คาวัสดุ 

1. คาวัสดุ 2 ครั้งๆละ 1,300 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

รวม 295,150.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนแผนธุรกิจโดยใช Business 

Model CANVAS ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนแผนธุรกิจโดยใช Business 

Model CANVAS ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

3. กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการ

แบบจำลองสถานการณโซอุปทาน 

(Beer Game) เพ่ือปนนักโลจิสติ

กสรุนเยาวสูชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำ

ผลิตภัณฑสรางรายได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่

ความสามารถทำผลิตภัณฑไดตาม

มาตรฐาน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดตอ

วิดีโอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร” 

โดยการบูรณาการกับการเรียนการ

สอนงานวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดทำอาหารวางเพ่ือสงเสริม

ทักษะอาชีพเบื้องตน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการออกแบบกระดาษเช็ด

ปากเพ่ือการตกแตงโตะอาหารใน

งานบริการ” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ“การ

ยกระดับสินคาชุมชนสูตลาดการคา

สมัยใหม” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร

คนในยุคดิจิตอล”  ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การบริหารคนในยุคดิจิตอล”  ครั้ง

ที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. กิจกรรม กระบวนกาคิดเชิง

ออกแบบการพัฒนาตราสินคาชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน

และนักศึกษาการตลาดไดรับการ

อบรม 

คน 0.00 25.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

12. อบรมเชิงปฎิบัติการการใช AI 

เพ่ือการออกแบบตราสินคา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน

และนักศึกษาการตลาดไดรับการ

อบรม 

คน 0.00 25.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. กิจกรรมการเตรียมความชุมชน

ในการพัฒนาการทองเที่ยว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

การทองเที่ยวชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

15. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

คำนวณตนทุนและวางแผนกำไร

ผลิตภัณฑชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 

    จังหวัดอางทอง       รหัสโครงการ 6607000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.2 พัฒนาผูประกอบการในพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงทางดานอาหาร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66201 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน University as a Marketplace 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 201 จำนวนองคความรู และ/หรือนวัตกรรมท่ีดำเนินการรวมกับชุมชน (5 องคความรู) 

KPI:BB 202 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน 

                และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (10 ผลิตภัณฑ) 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 
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[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักท่ีสำคัญตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

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

ทฤษฎีใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราโชบาย

สมด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปนหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ 

จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินท้ัง 8 ชุมชน มีอาชีพ และรายได 

อยางยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรท่ีมีความรูในศาสตรตางๆ ท่ีพรอมจะพัฒนาคุณภาพสินคาใน

ชุมชนใหไดรับมาตรฐาน เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาใหไดมาตรฐานซ่ึงเปนไปตามนโยบายในการบริหาร

จัดการของภาครัฐ และการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาอาชีพ ใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือน 

นอกจากนั้นยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสินคาเพ่ือนำไปสูมาตรฐานใหมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณ

ของชุมชน โดยการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพตรงตอความตองการของตลาดและสามารถขยาย

สินคาใหเกิดการสรางรายไดอยางยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค 

 1)  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

2) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ  

3) เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน และสอดคลองกับความตองการ 

               ของตลาด 

5. กลุมเปาหมาย 

 1. กลุมชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2. กลุมชุมชนจังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน  

           1) จัดเวทีประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ 

3) ติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,600,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชน 8 

   2. จำนวนประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายเขารวมโครงการ คน/พ้ืนที่ 20 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน ผลิตภัณฑ 8 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ บาท/ผลิตภัณฑ 200,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ชุมชนไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑการตอยอดผลิตภัณฑชุมชนมุงสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีคุณภาพ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ชุมชนสามารถตอยอด/ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีคุณภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน มผช 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

01
42

 

1. กิจกรรมลงพ้ืนที่

สำรวจความตองการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหม(สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 4 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 2 วันๆละ 1 คันๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 5000 บาท 

-คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 2 วันๆละ 120 บาท 

เปนเงิน 1,200 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ  เปนเงิน 1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท 

 

14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

02
42

 

2. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑ (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 2 วันๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 

บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู 2 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาอาหาร 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 100 บาท 

ปนเงิน 4,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 คนๆละ 4 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 51,800 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท 

 

78,000.00 0.00 78,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

03
42

 

3. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ(สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค-มี.ค.66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 2 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาจางทำตราสินคา 15,000 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุบรรจุภัณฑ จำนวน 1 ครั้งๆละ 

15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,200 บาท 

 

56,200.00 0.00 56,200.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

04
42

 

4. กิจกรรมการจัดต้ัง

กลุม/ข้ึนทะเบียน

ผลิตภัณฑชุมชน

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 

เปนเงิน 2,400 บาท 

- คาเชารถตู 2 วันๆละ 1 คันๆละ 2,500 

บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9400 บาท 

 

9,400.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

05
42

 

5. กิจกรรม

ประชาสัมพันธชุมชน

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 2 วันๆละ 

240 บาท เปนเงิน 2,400 บาท 

-คาเชารถตู จำนวน 2 วันๆละ 2 คันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 10,000 บาท 

- คาจางทำคลิปวิดีโอ 1 งานๆละ 30,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,400 บาท 

 

42,400.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 

10
31

03
01

06
42

 

6. กิจกรรมสำรวจและ

เตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน จัดเวที

ประชุม 1 ครั้ง 

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค.65 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ1 ม้ือๆละ 

35 บาท  เปนเงิน 700 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท 

 

3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

07
42

 

7. กิจกรรมลงพ้ืนที่

ประชุม CONCEPT 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค.65 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

08
42

 

8. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 

1 (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ1,200 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท 

 

23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00 

127



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

09
42

 

9. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 

2 (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ1,200 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,100 บาท 

 

23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

10
42

 

10. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลติภัณฑชุมชน ครั้งที่ 

3 (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ1,200 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 5,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,700 บาท 

 

18,700.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

11
42

 

11. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 

4 (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ1,200 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 5,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,700 บาท 

18,700.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 

128



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

12
42

 

12. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการออกแบบตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย-มิ.ย.66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ1,200 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารวางครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาจัดทำตราสินคาและบรรจุภัณฑ เปนเงิน 

30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,100 บาท 

43,100.00 0.00 0.00 43,100.00 0.00 

10
31

03
01

13
42

 

13. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ1,200 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1 

วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
31

03
01

14
42

 

14. กิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคา

ออนไลน (สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.ๆ ละ1,200 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  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 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 14,100 บาท 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

03
01

15
42

 

15. . กิจกรรมการสราง

สื่อประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำสื่อออนไลนในการประชาสัมพันธ

เปนเงิน 32,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท 

 

32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 

129



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

16
42

 

16. การจัดต้ังกลุมและ

ข้ึนทะเบียนชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จงหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู  1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

 

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 

10
31

03
01

17
42

 

17. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน  1 วันๆ 

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

 

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 

10
31

03
01

18
42

 

18. กิจกรรมอบรมให

ความรูเรื่องงาน

ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค.65 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ ละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

19
42

 

19. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการและเทคนิค

การเลือกสรรผลิตภัณฑ

ชุมชน (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค.65 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ ละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9500 บาท 

9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 

130



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

20
42

 

20. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการฝกทำ

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 

1 (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน  8,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,500บาท 

 

17,500.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

21
42

 

21. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการฝกทำ

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 

2 (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 8,000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 17,500 บาท 

 

17,500.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

22
42

 

22. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการฝกทำ

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 

3 (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 9,600 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,100บาท 

 

19,100.00 0.00 19,100.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

23
42

 

23. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาจางทำบรรจุภัณฑและตราสินคา เปนเงิน 

20,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,500 บาท 

 

29,500.00 0.00 29,500.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

24
42

 

24. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการคิดราคา

ขาย และคิดตนทุน 

ผลิตภัณฑ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

 

9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

25
42

 

25. กิจกรรมอบรมการ

เตรียมความพรอมเพ่ือ

ขอรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย. - มิ.ย. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

 

9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

26
42

 

26. กิจกรรมอบรมการ

เตรียมความพรอมเพ่ือ

จัดต้ังกลุมผลิตภัณฑใน

ชุมชน (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

 

9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 

10
31

03
01

27
42

 

27. กิจกรรมอบรม

เทคนิคการจำหนาย

ผลิตภัณฑออนไลน 

(สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

 

9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 

10
31

03
01

28
42

 

28. กิจกรรมอบรม

เทคนิคการถายภาพ 

และทำคลิปเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

-คาจางทำปายไวนิล 2 ปายๆละ 500 บาท 

เปนเงิน 1,000 บาท 

-คาจางทำโบชัวร 1 งาน เปนเงิน 12,000 

บาท 

-คาจางทำคลิปวีดีโอ 1 งาน เปนเงิน 10,000 

บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,500 บาท 

 

34,500.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

29
42

 

29. กิจกรรมอบรม

เทคนิคการบริหาร

จัดการผลิตภัณฑชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท  

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

 

9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 

10
31

03
01

30
42

 

30. กิจกรรมอบรมการ

สรางเครือขาย  เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท  

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

 

9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 

10
31

03
01

31
42

 

31. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการ เทคนิคการ

วางแผนการพัฒนาตอ

ยอดผลิตภัณฑ 

(สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท  

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

 

9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 

10
31

03
01

32
42

 

32. กิจกรรมการ

เตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค.65 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,400  บาท 

 

6,400.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

33
42

 

33. กิจกรรมสรุป

แผนการและแนวทาง

เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค.65 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,900  บาท 

 

6,900.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

34
42

 

34. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ ระยะที่ 1 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1200 

บาท เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,300 บาท 

 

35,300.00 0.00 35,300.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

35
42

 

35. กิจกรรมประเมิน

ผลิตภัณฑจากการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ ระยะที่ 

1 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 

100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 

135



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

36
42

 

36. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 14,400 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท  

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,300  บาท 

 

35,300.00 0.00 35,300.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

37
42

 

37. กิจกรรมประเมิน

ผลิตภัณฑจากการ

อบรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

38
42

 

38. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการตราสินคา

และบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 14,400 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท  

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35300 บาท 

 

35,300.00 0.00 35,300.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

39
42

 

39. กิจกรรมประเมิน

การสรางตราสินคาและ

บรรจุภัณฑ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 0.00 

10
31

03
01

40
42

 

40. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท  

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

03
01

41
42

 

41. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท  

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

03
01

42
42

 

42. กิจกรรม

ประเมินผลการการ

สรางมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย. 66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน  1 วันๆ 

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 0.00 

137



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

43
42

 

43. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

ชองทางการขาย (สาขา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

1000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100  บาท 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

03
01

44
42

 

44. กิจกรรม

ประเมินผลการพัฒนา

ชองทางการขาย 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัพระนครศรี

อยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 

10
31

03
01

45
42

 

45. กิจกรรมกิจกรรม

ติดตามและประเมินผล

โครงการ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 2 

ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 1 ครั้งๆละ 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู 1 ครั้งๆละ   1 คันๆละ  2,500 

บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท 

 

6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 

10
31

03
01

46
42

 

46. กิจกรรมสรุปผล

การดำเนินงาน 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนนิการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน 100 แผนๆ ละ 

15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 2 เลม ๆละ 

300 เปนเงิน 600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท 

 

2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 

138



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

47
42

 

47. กิจกรรมการ

เตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้งละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

48
42

 

48. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ  6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท  

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,100 บาท 

 

38,100.00 0.00 38,100.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

49
42

 

49. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการคำนวณ

ตนทุนการผลิต 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2  คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้งละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท 

 

15,100.00 0.00 15,100.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

50
42

 

50. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการวางแผน

กำไร และการกำหนด

ราคา (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท  

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้งละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
31

03
01

51
42

 

51. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสรางตรา

สินคาชุมชน (สาขาวิชา

การบัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้งละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100 บาท 

33,100.00 0.00 0.00 33,100.00 0.00 

10
31

03
01

51
42

 

52. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการพัฒนา

บรรจุภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการบัญชี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้งละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,100 บาท 

 

38,100.00 0.00 38,100.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

53
42

 

53. กิจกรรมการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 1 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้งละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

 

9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 

10
31

03
01

54
42

 

54. กิจกรรมการสราง

สื่อประชาสัมพันธ

การตลาดออนไลน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำและโปรโมทเพจออนไลน จำนวน 

1 ชุมชนๆละ 25,000 บาท เปนเงิน 25,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

10
31

03
01

55
42

 

55. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียน

แผนธุรกิจเพ่ือการขอ

สินเชื่อจากสถาบัน

การเงิน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้งละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท 

 

15,100.00 0.00 0.00 15,100.00 0.00 

10
31

03
01

56
42

 

56. กิจกรรมติดตาม

และประเมินผล

โครงการ (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 ครั้งละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 

141



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

57
42

 

57. สรุปผลโครงการ 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร 1 ครั้ง เปนเงิน 1,000 

บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 1 เลมๆละ 

100 บาท เปนเงิน 100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,100  บาท 

 

1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 

10
31

03
01

58
42

 

58. กิจกรรมการ

เตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน  

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : จำนวน 20 คนๆละ2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

59
42

 

59. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 2 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 

บาท 

-  คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 5,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51200บาท 

 

51,200.00 0.00 51,200.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

60
42

 

60. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400  บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ  1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

 

14,100.00 0.00 14,100.00 0.00 0.00 

142



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

61
42

 

61. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการสรางตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 1 

ชุมชน (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 วันๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 2 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 

บาท 

-คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ 1  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 5,000 บาท 

-คาจางทำบรรจุภัณฑ 1 ครั้ง เปนเงิน 

13,000 บาท 

-คาจางทำตราสินคา 1 ครั้ง เปนเงิน 7,000 

บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 1 ครั้ง 5,650 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51,850 บาท 

 

51,850.00 0.00 51,850.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

62
42

 

62. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ  6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1 

วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

03
01

63
42

 

63. ขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 1 วันๆละ 

240 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,700 บาท 

 

3,700.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

64
42

 

64. . กิจกรรมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคา

ออนไลน (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  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 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

03
01

65
42

 

65. กิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมเพ่ือ

สงเสริมการขายและ

บริการ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอร) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท 

 

14,100.00 0.00 0.00 14,100.00 0.00 

10
31

03
01

66
42

 

66. กิจกรรมการสราง

สื่อประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำแผนพับประชาสัมพันธ  จำนวน  

1 ชุมชนๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 10,000 

บาท 

- คาจางทำ VDO ประชาสัมพันธชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชนๆละ 12,000 บาท เปนเงิน 

12,000 บาท 

- คาจางทำปายไวนิลประชาสัมพันธ จำนวน 

1 ชุมชนๆละ 2 ปายๆละ 1,000 บาท เปน

เงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 

 

24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

67
42

 

67. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน  1 วันๆ 

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 0.00 

10
31

03
01

68
42

 

68. สรุปผลโครงการ 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน 50 แผนๆ ละ 

15 บาท เปนเงิน 750 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 3 เลม ๆละ 

100 เปนเงิน 300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,050 บาท 

 

1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 

10
31

03
01

69
42

 

69. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 2 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 4,000 

บาท 

-  คาเชารถตู จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 5,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51,200 บาท 

 

51,200.00 0.00 51,200.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

70
42

 

70. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

 

13,100.00 0.00 13,100.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

71
42

 

71. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการ การตอยอด

ตราสินคาและพัฒนา

บรรจุภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

-คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆละ 

2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

-คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

-คาจางทำสต๊ิกเกอร 10,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 17,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,100 บาท 

 

40,100.00 0.00 40,100.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

72
42

 

72. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 คน 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1 

วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
31

03
01

73
42

 

73. กิจกรรมศึกษาดู

งาน(สาขาวิชา

การตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 

1,200 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆ ละ 1

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 3 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 7,500 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คนๆละ 1 วันๆละ 

240 บาท เปนเงิน 1,440 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 2,360 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

74
42

 

74. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

ครั้งที่ 2 (สาขาวิชา

การตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

-  คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ 7,300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท 

 

20,400.00 0.00 0.00 20,400.00 0.00 

10
31

03
01

75
42

 

75. กิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคา

ออนไลน (สาขาวิชา

การตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ ละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
31

03
01

76
42

 

76. กิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมเพ่ือ

สงเสริมการขายและ

บริการ (สาขาวิชา

การตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

-คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

-คาจางทำสื่อเพ่ือสงเสริมการตลาด 10,900 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 

 

24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

77
42

 

77. ติดตามและ

ประเมินผลการ

ดำเนินงาน (สาขาวิชา

การตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

-คาวัสดุ 500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

10
31

03
01

78
42

 

78. สรุปผลการ

ดำเนินงาน (สาขาวิชา

การตลาด) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค.-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจัดทำรูปเลมรายงาน จำนวน 10 เลมๆ

ละ 200 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท 

 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

10
31

03
01

79
42

 

79. กิจกรรมการ

เตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.-ธ.ค65 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ2 ม้ือๆละ 

35 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ1 ครั้งๆละ 

2,500บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

80
42

 

80. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 3 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุ 13,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,500 บาท 

 

26,500.00 0.00 26,500.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

81
42

 

81. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

 

13,100.00 0.00 13,100.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

82
42

 

82. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการสรางตรา

สินคา 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาจางทำตราสินคา 28,000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41100 บาท 

 

41,100.00 0.00 41,100.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

83
42

 

83. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการพัฒนา

บรรจุภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 1 วันๆละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 1 วันๆ

ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 

บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1ครั้งๆละ  คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาจางทำบรรจุภัณฑ 28000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41100 บาท 

 

41,100.00 0.00 41,100.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

84
42

 

84. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.-มี.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คนๆ 3 ชั่วโมงๆละ 

600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆละ 2 ม้ือๆ

ละ 35 บาท เปนเงิน 1,400 คน 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1 

วันๆละ2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7700 บาท 

7,700.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00 

10
31

03
01

85
42

 

85. ขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2500  บาท 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

10
31

03
01

86
42

 

86. กิจกรรมศึกษาดู

งานผลิตภัณฑตนแบบ 

จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 2 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนๆละ 1 วันๆละ 

240 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท 

 

8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 

10
31

03
01

87
42

 

87. กิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการคา

ออนไลน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1 

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1วันๆละ 1 คันๆ ละ 

2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

150



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
01

88
42

 

88. กิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพรอมเพ่ือ

สงเสริมการขายและ

บริการ (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาเชารถตู จำนวน 1 วันๆละ 1 คันๆละ 

2,500 เปนเงิน 2,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท 

 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
31

03
01

89
42

 

89. กิจกรรมการสราง

สื่อประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางทำ VDO ประชาสัมพันธชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชนๆละ 20,000 บาท เปนเงิน 

20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

03
01

90
42

 

90. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.-มิ.ย.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชารถตู จำนวน 1 คัน จำนวน  1 วันๆ 

ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1

ม้ือๆละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ

ละ  35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท 

 

5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 0.00 

10
31

03
01

91
42

 

91. สรุปผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลาย

เชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค-ส.ค.66 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาจางพิมพเอกสาร จำนวน 100 แผนๆ ละ 

15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

- คาจางทำเลมรายงาน จำนวน 1 เลม ๆละ 

300 เปนเงิน 300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

 

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 

รวม 1,600,00

0 
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมลงพ้ืนที่สำรวจความ

ตองการการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บรรจุภัณฑ(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมการจัดต้ังกลุม/ข้ึนทะเบียน

ผลิตภัณฑชุมชน(สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนไดรับการ

จัดต้ังกลุม 

ครัง้ 0.00 0.00 1.00 0.00 

5. กิจกรรมประชาสัมพันธชุมชน

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

6. กิจกรรมสำรวจและเตรียมการ

ผลิตภัณฑเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชน จัดเวทีประชุม 1 ครั้ง (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมลงพ้ืนที่ประชุม CONCEPT 

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1 (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2 (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 3 (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 4 (สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

12. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

15. . กิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ (สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

16. การจัดต้ังกลุมและข้ึนทะเบยีน

ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

17. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

18. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องงาน

ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

19. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและ

เทคนิคการเลือกสรรผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

20. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝกทำ

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 1 (สาขาวิชา

การทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

21. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝกทำ

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 2 (สาขาวิชา

การทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

22. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝกทำ

ผลิตภัณฑชุมชน ครั้งที่ 3 (สาขาวิชา

การทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

23. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

24. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

คิดราคาขาย และคิดตนทุน ผลิตภัณฑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรมม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

25. กิจกรรมอบรมการเตรยีมความ

พรอมเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ผลิตภัณฑชุมชน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

26. กิจกรรมอบรมการเตรยีมความ

พรอมเพ่ือจัดต้ังกลุมผลิตภัณฑในชุมชน 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

27. กิจกรรมอบรมเทคนิคการจำหนาย

ผลิตภัณฑออนไลน (สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

28. กิจกรรมอบรมเทคนิคการถายภาพ 

และทำคลิปเพ่ือการประชาสัมพันธ 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

29. กิจกรรมอบรมเทคนิคการบริหาร

จัดการผลิตภัณฑชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

30. กิจกรรมอบรมการสรางเครือขาย  

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชา

การทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ

วางแผนการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ 

(สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

32. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

33. กิจกรรมสรุปแผนการและแนวทาง

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

34. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ ระยะที่ 1 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

35. กิจกรรมประเมินผลิตภัณฑจากการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ 

ระยะที่ 1 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

36. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

37. กิจกรรมประเมินผลิตภัณฑจากการ

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ ระยะที่ 2 (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

38. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

39. กิจกรรมประเมินการสรางตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

40. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

คิดตนทุนการผลิต (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

41. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางมาตรฐานผลิตภัณฑ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

42. กิจกรรมประเมินผลการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

43. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาชองทางการขาย (สาขา

เศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

44. กิจกรรมประเมินผลการพัฒนาชอง

ทางการขาย (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

45. กิจกรรมกิจกรรมติดตามและ

ประเมินผลโครงการ (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

46. กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจ

ของผูรวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

47. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

48. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิ

จรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

49. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

คำนวณตนทุนการผลิต (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

50. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

วางแผนกำไร และการกำหนดราคา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

(สาขาวิชาการบัญชี) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

51. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางตราสินคาชุมชน (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

52. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บรรจุภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการบัญชี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผุเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

53. กิจกรรมการสรางมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

54. กิจกรรมการสรางสือ่

ประชาสัมพันธการตลาดออนไลน 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง

พอใจของผูรวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

55. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนแผนธรุกิจเพ่ือการขอสินเชื่อจาก

สถาบันการเงิน (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

56. กิจกรรมติดตามและประเมินผล

โครงการ (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผุเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

57. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการ

บัญชี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การสรุปผลโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

58. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

59. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

60. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

61. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 1 ชุมชน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรุเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

62. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 

1 ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

63. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

64. . กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

65. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมการ

ขายและบริการ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

66. กิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนในการ

ดำเนินการสรางสื่อประชาสัมพันธ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

67. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การติดตามประเมินผล 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

68. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

69. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สรางผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชา

การตลาด) 

ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

70. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

71. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตอยอด

ตราสินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

72. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

73. กิจกรรมศึกษาดูงาน(สาขาวิชา

การตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

74. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน ครั้งที่ 2 (สาขาวิชา

การตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

75. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาชองทางการคาออนไลน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

(สาขาวิชาการตลาด) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

76. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมการ

ขายและบริการ (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผุเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

77. ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน (สาขาวิชาการตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การติดตามผล 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 85.00 

78. สรุปผลการดำเนินงาน (สาขาวิชา

การตลาด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

79. กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

80. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

ผลิตภัณฑ 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

81. อบรมเชงิปฏิบัติการการคิดตนทุน

การผลิต 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

82. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตรา

สินคา 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรุเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

83. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บรรจุภัณฑชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรุเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

84. อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 

ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

85. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในกร

จัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

86. กิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑ

ตนแบบ จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

87. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาชองทางการคาออนไลน 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

88. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมการ

ขายและบริการ (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

89. กิจกรรมการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ (สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

90. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพ

พลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งใน

การติดตามประเมินผล 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

91. สรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวครั้งในการ

จัดกิจรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรอง คณะวิทยาการจัดการ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานราก    

     รหัสโครงการ 6607000012 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.2 พัฒนาผูประกอบการในพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงทางดานอาหาร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)  

KPI:BB 204 รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา (รอยละ 15) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ประจำปงบประมาณ 2566 ซ่ึงเปนการดำเนินงานตอเนื่องมาเปนปท่ี 3 เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ี ผานกลไก

หมูบาน ดวยการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสนับสนุน

การเติบโตของเศรษฐกิจและสงเสริมการกระจายรายไดใหท่ัวถึง เนนการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

ยกระดับศักยภาพของหมูบาน โดยการพัฒนาในดานสังคมและคุณภาพชีวิตควบคูไปกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจใน

พ้ืนท่ี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานหนึ่งท่ีชวยใน

การบำบัดทุกข บำรุงสุขในการใหความรู และการสงเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดใหกับคน

ในชุมชนฐานราก ซ่ึงเปนนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน 

และประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางแทจริง และการดำเนินโครงการในปท่ีผานมาไดรับการตอบรับจากชุมชน

เปนอยางดี ครัวเรือนไดรับการยกระดับและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางเห็นผลเปนรูปธรรม ดังนั้น 

 

4. วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     2) ยกระดับรายไดและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพใหกับครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมายในจังหวัด 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) ครัวเรือนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 40 ครัวเรือน 

2) รายไดครัวเรือนสูงข้ึนจากกอนเขารวมโครงการรอยละ 15 

3) จำนวนครัวเรือนท่ีคณะวิทยาการจัดการเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดครัวเรือน 

6. วิธีการดำเนินงาน สำรวจ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล และสรุปผลโครงการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

161



 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนที่คณะเขาใหความรูและรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ครัวเรือน 50 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของโครงการที่ดำเนินการตามไตรมาสที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ครัวเรือนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต  จำนวน  50  ครัวเรือน   

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           รายไดครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึนจากกอนเขารวมโครงการรอยละ  15 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

01
42

 

1. กิจกรรมการลงพ้ืนที่

สำรวจความตองการชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอทาเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง  จำนวน 2 

คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 120 บาท รวม 

480  บาท 

คาเชารถ  1 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 

2500 บาท รวม 5000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 5480 บาท 

5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

02
42

 

2. กิจกรรมการประชุม

คัดเลือกครัวเรือนในชุมชน 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอทาเรือ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ  จำนวน 1 ครั้ง 

ๆ ละ  1000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1000 บาท 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

03
42

 

3. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทำแผน

ธุรกิจ (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอทาเรือ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 คน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 1400 

บาท 

คาเชารถ  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 2500 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120 บาท รวม 240 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1500  บาท 

คาจางทำเอกสาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 

1 ชุด ๆ ละ 10 บาท  รวม 200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15040 บาท 

15,040.00 0.00 15,040.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

04
42

 

4. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

สินคา ครั้งที่ 1 (สาขาวิชา

การจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม  

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอทาเรือ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวทิยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 3 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 7500 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120 บาท รวม 240 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  20000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38340 บาท 

38,340.00 0.00 38,340.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

05
42

 

5. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

สินคา ครั้งที่ 2 (สาขาวิชา

การจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม  

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอทาเรือ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 3 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 7500 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120 บาท รวม 240 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  20000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38340 บาท 

38,340.00 0.00 38,340.00 0.00 0.00 

163



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

06
42

 

6. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

สินคา ครั้งที่ 3 (สาขาวิชา

การจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม  

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอทาเรือ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600  

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน  3 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 7500 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน  2 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120 บาท รวม 240 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  20000  บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38340 บาท 

38,340.00 0.00 38,340.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

07
42

 

7. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอทาเรือ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400  บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 

คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120 บาท รวม 240 บาท 

คาจางทำตราสินคา  จำนวน 15000  

บาท 

คาจางทำบรรจุภัณฑ  จำนวน  15000  

บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45840 บาท 

45,840.00 0.00 0.00 45,840.00 0.00 

10
31

04
03

08
42

 

8. กิจกรรมเปดเวที (คืน

ขอมูลใหชุมชน) อำเภอ

ทาเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอทาเรือ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 คน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 1400 

บาท 

คาเชรถ  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท 

คาเบีย้เลี้ยง  จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน 

ๆ ละ 120 บาท รวม 240 บาท 

คาจางทำเลมสรุปโครงการ  จำนวน 10 

เลม ๆ ละ 200 บาท รวม 2000 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  2280 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17620 บาท 

17,620.00 0.00 0.00 17,620.00 0.00 

164



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

09
42

 

9. กิจกรรมสำรวจรายได

ครัวเรือนในอำเภอบาน

แพรก ครั้งที่ 1 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม  

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 

1 วันๆละ 120 บาท  

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2980 บาท 

2,980.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

10
42

 

10. กิจกรรมสำรวจรายได

ครัวเรือนในอำเภอบาน

แพรก ครั้งที่ 2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม  

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 

1 วันๆละ 120 บาท  

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2980 บาท 

2,980.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

11
42

 

11. กิจกรรมสำรวจรายได

ครัวเรือนในอำเภอบาน

แพรก ครั้งที่ 3 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม  

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 

1 วันๆละ 120 บาท  

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2980 บาท 

2,980.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

12
42

 

12. กิจกรรมประชุมหา

แนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม  

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 

1 วันๆละ 120 บาท  

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

คาวัสดุ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8380 บาท 

8,380.00 0.00 8,380.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

13
42

 

13. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติและยกระดับรายได 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม  

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 2 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

คาวัสดุ 3,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16100 บาท 

16,100.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 

165



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

14
42

 

14. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางอาชีพ

และยกระดับรายได 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 2 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

คาวัสดุ 20,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33100 บาท 

33,100.00 0.00 0.00 33,100.00 0.00 

10
31

04
03

15
42

 

15. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางอาชีพ

และยกระดับรายได  ครั้งที่  

2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 2 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

คาวัสดุ 20,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33100 บาท 

33,100.00 0.00 0.00 33,100.00 0.00 

10
31

04
03

16
42

 

16. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางอาชีพ

และยกระดับรายได  ครั้งที่  

3 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 2 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

คาวัสดุ 20,000 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 33100 บาท 

33,100.00 0.00 0.00 33,100.00 0.00 

10
31

04
03

17
42

 

17. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางอาชีพ

และยกระดับรายได  ครั้งที่  

4 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 2 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

คาวัสดุ 12,580 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25680 บาท 

25,680.00 0.00 0.00 25,680.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

18
42

 

18. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการคิดราคาขาย  

และคิดตนทุนสินคาขาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 2 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆ ละ 

2,500 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13100 บาท 

13,100.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 

10
31

04
03

19
42

 

19. กิจกรรมอบรมเตรียม

ความพรอมเพ่ือจัดต้ังกลุม

ผลติภัณฑในชุมชนเพ่ือ

สรางความเขมแข็ง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม - กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 1 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9500 บาท 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 

10
31

04
03

20
42

 

20. กิจกรรมอบรมเทคนิค

การบริหารจัดการสินคา

ชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฏาคม - กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนนิการ 

   อำเภอบานแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 1 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 9500 บาท 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 

10
31

04
03

21
42

 

21. กิจกรรมอบรมเทคนิค

ดานการขายผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม - กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบานแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 1 คนๆละ 

6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 

บาท 

คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 ม้ือๆ

ละ 100 บาท 

คาเชาเหมารถตู 1 คันๆละ 1 วันๆละ 

2,500 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9500 บาท 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

22
42

 

22. กิจกรรมการลงพ้ืนที่

สำรวจและประชุมคัดเลือก

ครัวเรือนในชมุชน อำเภอ 

มหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอมหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหาร จำนวน 20 

คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท รวม 

2000 บาท 

คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9400 บาท 

9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

23
42

 

23. จกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทำแผน

ธุรกิจ อำเภอ มหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอมหาราช  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารและเครื่องด่ืม จำนวน 20 คน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 1400 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาวัสดุ จำนวน  1400  บาท 

คาจางทำเอกสาร จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 

10 บาท รวม 200 บาท 

 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 17200 บาท 

17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

24
42

 

24. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

สินคา อำเภอ มหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอมหาราช  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท  

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 

คาเชารถ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  40000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55600 บาท 

55,600.00 0.00 55,600.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

25
42

 

25. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาตรา

สินคา อำเภอ มหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอมหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม  7200 บาท 

คาอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาจางทำตราสินคา  จำนวน 25000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40600 บาท 

40,600.00 0.00 40,600.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

26
42

 

26. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ  อำเภอ มหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอมหาราช  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน  2  คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม  2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000  บาท 

คาจางทำบรรจุภัณฑ  จำนวน  25000  

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40600 บาท 

40,600.00 0.00 0.00 40,600.00 0.00 

10
31

04
03

27
42

 

27. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทำบัญชี 

อำเภอ มหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอมหาราช  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน  2  คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท  รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน  

20 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน  2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท  รวม 5000 บาท  

คาจางทำเอกสาร  จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 

20 บาท รวม  400 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1500  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17500 บาท 

17,500.00 0.00 0.00 17,500.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

28
42

 

28. กิจกรรมเปดเวที (คืน

ขอมูลใหชุมชน) อำเภอ

มหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอมหาราช  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน  2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600  

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน  20  คน ๆ ละ 1 

ม้ือ ๆ ละ 100 บาท รวม  2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม  

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500  บาท  รวม 5000 บาท 

คาจางทำเลมสรุปโครงการ  จำนวน  

10 เลม ๆ ละ 200 บาท รวม 2000 

บาท 

คาวัสดุ  จำนวน 1500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19100 บาท 

19,100.00 0.00 0.00 19,100.00 0.00 

10
31

04
03

29
42

 

29. กิจกรรมการลงพ้ืนที่

สำรวจและประชุมคัดเลือก

ครัวเรือนในชุมชน อำเภอ

บางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม  

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหาร  จำนวน  

20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ  100 บาท 

รวม 2000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม  5000  บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1000  บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9400 บาท 

9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

30
42

 

30. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทำแผน

ธุรกิจ อำเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม  

2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน  2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน  2  คัน ๆ ละ  1 วัน 

ๆ ละ 2500 บาท รวม 5000  บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1400  บาท 

คาจางทำเอกสาร  จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 

10 บาท รวม 200  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17200 บาท 

17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 0.00 

170



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

31
42

 

31. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

สินคา อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน  20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน 40000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55600 บาท 

55,600.00 0.00 55,600.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

32
42

 

32. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาตรา

สินคา อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน  2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500  บาท  รวม 5000 บาท 

คาจางทำตราสินคา  จำนวน  25000  

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40600 บาท 

40,600.00 0.00 40,600.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

33
42

 

33. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ  อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 35 บาทรวม1400 

บาท 

คาเชารถ  จำนวน  2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท  

คาจางทำบรรจุภัณฑ  จำนวน  25000 

บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40600 บาท 

40,600.00 0.00 0.00 40,600.00 0.00 

171



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

34
42

 

34. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทำบัญชี 

อำเภอบางปะหัน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000  บาท 

คาจางทำเอกสาร  จำนวน  20 ชุด ๆ 

ละ 20 บาท รวม 400 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1500 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17500 บาท 

17,500.00 0.00 0.00 17,500.00 0.00 

10
31

04
03

35
42

 

35. กิจกรรมเปดเวที (คืน

ขอมูลใหชุมชน) อำเภอ

บางปะหัน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท  

คาจางทำเลมสรุปโครงการ จำนวน 10 

เลม ๆ ละ 200 บาท รวม 2000 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1500  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19100 บาท 

19,100.00 0.00 0.00 19,100.00 0.00 

10
31

04
03

36
42

 

36. กิจกรรมการลงพ้ืนที่

สำรวจและประชุมคัดเลือก

ครัวเรือนในชุมชน อำเภอ

นครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหาร  จำนวน  

20  คน ๆ ละ 1 ม้ือ  ๆ ละ 100 บาท 

รวม 2000  บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9400 บาท 

9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 

172



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

37
42

 

37. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทำแผน

ธุรกิจ อำเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวทิยากร  

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท จำนวน 7200 บาท 

คาอาหาร จำนวน  20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ   จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1400  บาท 

คาจางทำเอกสาร  จำนวน  20 ชุด ๆ 

ละ 10 บาท รวม 200 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17200 บาท 

17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

38
42

 

38. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

สินคา อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน  2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท  

คาอาหาร  จำนวน  20  คน ๆ ละ 1 

ม้ือ ๆ ละ 100 บาท รวม 2000  บาท  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 1400 

บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  40000  บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55600 บาท 

55,600.00 0.00 55,600.00 0.00 0.00 

10
31

04
03

39
42

 

39. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาตรา

สินคา อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

จำนวน  2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน  20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท 

คาอาหารและเครื่องด่ืม จำนวน 20 คน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 1400 

บาท 

คาเชารถ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท  

คาจางทำตราสินคา  จำนวน  25000  

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 40600 บาท 

40,600.00 0.00 40,600.00 0.00 0.00 

173



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
03

40
42

 

40. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ  อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายายน - มิถุนายน 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท 

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาจางทำบรรจุภัณฑ  จำนวน 25000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40600 บาท 

40,600.00 0.00 0.00 40,600.00 0.00 

10
31

04
03

41
42

 

41. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทำบัญชี

อำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยา 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท  

คาอาหาร  จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 20 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 1400 บาท  

คาเชารถ  จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000  บาท  

คาจางทำเอกสาร  จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 

20 บาท รวม 400 บาท 

คาวัสดุ  จำนวน  1500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17500 บาท 

17,500.00 0.00 0.00 17,500.00 0.00 

10
31

04
03

42
42

 

42. กิจกรรมเปดเวที (คืน

ขอมูลใหชุมชน) อำเภอ

นครหลวง  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน  

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยา 

จำนวน  2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 

บาท รวม 7200 บาท 

คาอาหาร  จำนวน  20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ 

ๆ ละ 100 บาท รวม 2000 บาท  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  จำนวน  

20 คน ๆ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท รวม 

1400 บาท  

คาเชารถ  จำนวน  2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ 

ละ 2500 บาท รวม 5000 บาท 

คาจางทำเลมสรุปโครงการ  จำนวน 10 

เลม ๆ ละ 200 บาท รวม 2000 บาท  

คาวัสดุ  จำนวน  1500 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19100 บาท 

19,100.00 0.00 0.00 19,100.00 0.00 

รวม 1,000,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมการลงพ้ืนที่สำรวจความ

ตองการชุมชน (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชน 

ครัวเรือน 10.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมการประชุมคัดเลือก

ครัวเรือนในชุมชน (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขาเกณฑการคัดเลือก 

ครัวเรือน 10.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่

ไดรับการคัดเลือก 

ครัวเรือน 10.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ

แผนธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชน 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสินคา ครั้งที่ 1 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชน 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสินคา ครั้งที่ 2 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรอืนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสินคา ครั้งที่ 3 (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

8. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลให

ชุมชน) อำเภอทาเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาการ

จัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชมุชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

9. กิจกรรมสำรวจรายไดครัวเรือนใน

อำเภอบานแพรก ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายเขารวม

โครงการ 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมสำรวจรายไดครวัเรือนใน

อำเภอบานแพรก ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายเขารวม

โครงการ 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

11. กิจกรรมสำรวจรายไดครวัเรือนใน

อำเภอบานแพรก ครั้งที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายเขารวม

โครงการ 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

12. กิจกรรมประชุมหาแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

13. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับรายได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

14. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางอาชีพและยกระดับรายได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ

ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

15. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางอาชีพและยกระดับรายได  

ครั้งที่  2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ

ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางอาชีพและยกระดับรายได  

ครั้งที่  3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ

ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

17. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางอาชีพและยกระดับรายได  

ครั้งที่  4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ

ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

18. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

คิดราคาขาย  และคิดตนทุนสินคาขาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ

ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

19. กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอม

เพ่ือจัดต้ังกลุมผลิตภัณฑในชุมชนเพ่ือ

สรางความเขมแข็ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ

ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

20. กิจกรรมอบรมเทคนิคการบริหาร

จัดการสินคาชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ

ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

21. กิจกรรมอบรมเทคนิคดานการขาย

ผลิตภัณฑชุมชน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ

ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑของ รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ชุมชนไดรับการยกระดับ 

22. กิจกรรมการลงพ้ืนที่สำรวจและ

ประชุมคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน 

อำเภอ มหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 10.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

23. จกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ

แผนธุรกิจ อำเภอ มหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 10.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

24. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสินคา อำเภอ มหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

25. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาตราสินคา อำเภอ มหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

26. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ  อำเภอ มหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

27. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดทำบัญชี อำเภอ มหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

28. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลให

ชุมชน) อำเภอมหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนทีเ่ขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

29. กิจกรรมการลงพ้ืนที่สำรวจและ

ประชุมคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน 

อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 10.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

30. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ทำแผนธุรกิจ อำเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

31. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสินคา อำเภอบางปะหัน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

32. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาตราสินคา อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

33. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ  อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

34. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

จัดทำบัญชี อำเภอบางปะหัน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกจิกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

35. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลให

ชุมชน) อำเภอบางปะหัน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนทีเ่ขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

 

 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

36. กิจกรรมการลงพ้ืนที่สำรวจและ

ประชุมคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน 

อำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 10.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 10.00 0.00 0.00 0.00 

37. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ทำแผนธุรกิจ อำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

38. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสินคา อำเภอนครหลวง  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

39. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาตราสินคา อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 10.00 0.00 0.00 

40. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ  อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

41. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดทำบัญชีอำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรือน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสงูข้ึน 

กิจกรรม 0.00 0.00 10.00 0.00 

42. กิจกรรมเปดเวที (คืนขอมูลให

ชุมชน) อำเภอนครหลวง  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

ครัวเรื่อน 0.00 0.00 10.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เขา

รวมกิจกรรมมีรายไดสูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการวิทยาศาสตรวิชาการ   รหัสโครงการ 6608000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

และมีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถ่ิน ใหมีจิตสำนึก มีความรู 

ความสามารถ เพ่ือเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และการยกระดับ เพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได

อยางมีสมดุล และมีสมรรถนะสูง สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66105 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน มีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 114 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (150 คน) 

 KPI:BB 115 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(190 คน) 

KPI:BB 116 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (838 คน) 

KPI:BB 117 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 

KPI:BB 118 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ใน

ประเทศท่ีพัฒนาแลวลวนสรางความเจริญกาวหนาข้ึนบนรากฐานของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังสิ้น 

เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุก นาสนใจ และงายตอการเขาใจ และและมีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร และเปนการสงเสริมใหเกิดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังสงเสริมใหอัจฉริยภาพท่ีมี

สามารถแสดงศักยภาพและพัฒนาไปเปนนักวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพตอไปในอนาคต     ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดเสนอโครงการวิทยาศาสตรวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการระบบและกลไกท่ีเก่ียวเนื่องกับงานวิชาการ

ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันประกอบดวยกิจกรรมซ่ึงตอบตัวชี้วัดประกัน

คุณภาพการศึกษาและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 

4. วัตถุประสงค 

      1) เพ่ือพัฒนาองคความรูและศักยภาพของบุคลากรท่ีสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังในมหาวิทยาลัย 

และในโรงเรียน 

     2) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี และสรางแรงบันดาลจในการกาวสูอาชีพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาภายในและภายนอก 

6. วิธีการดำเนินงาน บรรยายใหความรูโดยวิทยากรพิเศษ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 68,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. หลักสูตรฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร 1 

   2. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับ 2 

   3. มีการจัดกิจกรรมอยางนอย ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร 

หลักสูตร 1 

   2. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ บทความ 12 

   3. สาขาวิชามีขอมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ขอมูล 1 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในการจัด ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 2) ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 3) หลักสูตรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงดานประยุกตใชกับสถานประกอบการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) สนับสนุนการจัดการระบบและกลไกท่ีเก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

2) หลักสูตรมีความทันสมัยมากข้ึน และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

2) ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

3) มีแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน และแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสำหรับนักศึกษา 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

03
01

01
42

 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-31/08/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

7,200 บาท 

คาใชสอย 19,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 

27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

03
01

02
42

 

2. โครงการ วารสารราชภัฏกรุงเกา 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

40,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

10
22

03
01

03
42

 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางสถานประกอบการกับ

หลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค. 2566 - มี.ค. 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

1,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

รวม 68,800.00     

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรฯ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา

หรือปรับปรุง 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการปรับปรุง

ใหเปนปจจุบัน และเปนไปตามมาตรฐาน

คุณภาพหลักสูตร 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

2. โครงการ วารสารราชภัฏกรุง

เกา สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับวารสารราชภัฏ

กรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตนฉบับวารสารราชภัฏ

กรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

ผานการประเมินมาตรฐาน 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 1.00 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางสถานประกอบการกับ

หลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมอยาง

นอย 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีขอมูลสำหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝายวิชาการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  รหสัโครงการ 6608000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  

กลยุทธท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 

Higher Education World University Rankings)  

      KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 คะแนน) 

KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC (Thailand 

Quality Class)  

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 114 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (150 คน) 

KPI:BB 115 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (190 คน) 

KPI:BB 116 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (838 คน) 

KPI:BB 117 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 

KPI:BB 118 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการบริหารจัดการงานในคณะวิทยาศาสตรและเทคโลยี 

ประสานและสนับสนุนงานท่ีตอบสนองตอภารกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย ไดแก งานบริหาร งานธุรการ งาน

พัสดุ งานวิชาการและบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษาและงานนโยบายและแผน รวมไปถึงการสงเสริมและ

สนับสนุนงานของสาขาวิชา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สงเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ดังนั้นคณะจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการบริหารจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนงานตางๆของคณะใหสามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือบริหารทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตรโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการใหบริการดานการ

จัดการเรียนการสอน และภารกิจอ่ืนๆของคณะ 

2)  เพ่ือปรับปรุงและซอมแซมครุภัณฑท่ีใชในการใหบริการงานจัดการเรียนการสอน 

3) เพ่ือพัฒนาและประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4) เพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงแผนกลยุทธและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป 

5) เพ่ือบริหารจัดการงานท่ัวไปของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) อาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2) นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป 
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6. วิธีการดำเนินงาน   1) จัดซ้ือจัดจาง 2) อบรม สัมมนา    3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 667,160.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ครั้ง 12 

   2. รอยละของผูเขารวมการสัมมนา รอยละ 85 

   3. จำนวนครั้งที่ดำเนินการประชาสัมพันธของคณะและสาขา ครั้ง 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจางตามเวลา รอยละ 80 

   2. การดำเนินการสำเร็จตามเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) มีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณและครุภัณฑสำหรับสนับสนุนกิจกรรมดานการเรียนการสอน งานธุรการ 

การพัสดุ และอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอตามความจำเปนและมีประสิทธิภาพ 

2) สงเสริมภาพลักษณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาธารณชน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการท่ีพัฒนาและปรับปรุงแลว 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

05
01

01
42

 

1. การจัดหาวัสดุอุปกรณหรือ

ซอมแซมครุภัณฑสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการ

บริหารงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

บริการ, คาซอมแซมและ

ปรับปรุงครุภัณฑ  100000 

บาท 

คาวัสดุสำนักงาน, วัสดุการ

เรียนการสอน, วัสดุไฟฟา, วัสดุ

เกษตร และวัสดุอ่ืน  193160 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 293160บาท 

293,160 60,000.00 80,000.00 75,000.00 78,160.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

05
01

02
42

 

2. สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติราชการประจำป 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจายใน

การจัดสัมมนาถายทอดแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป เปนเงิน 351000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 351000 

บาท 

351,000 0.00 0.00 351,000.00 0.00 

10
22

05
01

03
42

 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ

หลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางทำ

เอกสารประชาสัมพันธ 3000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

10
22

05
01

04
42

 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางจัดทำ

สื่อประชาสัมพันธ 10000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

05
01

05
42

 

5. กิจกรรมประชาสัมพันธ

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางจัดทำ

สื่อประสัมพันธ 10000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

รวม 667,160     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การจัดหาวัสดุอุปกรณหรือ

ซอมแซมครุภัณฑสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการ

บริหารงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่

ดำเนินการแลวเสร็จ 

รายการ 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลว

เสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการประจำป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ

บุคลากรที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร

คณิตศาสตรประยุกต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่

ดำเนินการประชาสัมพันธ 

โรงเรียน 0.00 0.00 3.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร

วิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่

ดำเนินการแลวเสร็จ 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลว

เสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

5. กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่

ดำเนินการแลวเสร็จ 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลว

เสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การจัดสัมมนาอาจดำเนินการไดไมเปนไปตามแผนที่กำหนด 

เนื่องจากปญหาเหตุสุดวิสยั 

วางแผนการดำเนนิงานลวงหนาใหชัดเจน 

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม        รหสัโครงการ 6608000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66106 โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะใหมีบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 114 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (150 คน) 

KPI:BB 115 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (190 คน) 

KPI:BB 116 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (838 คน) 

KPI:BB 117 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 

KPI:BB 118 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษาเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

แบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดำเนินการโดย

องคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม

สติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลย ี

 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา  

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การผลิต

บัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ครบ

ท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดาน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน และการ

ดำเนิน ชีวิตได  

189



5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย  

6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม ประชมุ สัมมนา  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 56,500.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย กิจกรรม 6 

   2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 

   2. กศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. สามารถดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จเปนไปตามเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในการจัด ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           นักศึกษามีความรูความเขาใจในสายงานตามศาสตรเพ่ิมข้ึน และเห็นคุณคาของโบราณสถานภายในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัย 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปะวัฒนธรรม 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดรับไปบูรณาการกับการเรียนและการใชชีวิตประจำวันได. 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

04
01

01
42

 

1. โครงการไหวพระวิษณุและ

ปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

1800 บาท 

คาใชสอย 3800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5600 บาท 

5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

04
01

02
42

 

2. โครงการเปดโลกอาชีวอนา

มัย สานสายใยใสใจวัฒนธรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-31/12/2565 

สถานที่ดำเนนิการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

1,800 บาท 

คาใชสอย 1,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

04
01

03
42

 

3. คหกรรมศาสตรสืบสานงาน

ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญา

ทองถ่ิน ครั้งที่ 6 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-31/12/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

5,100 บาท 

คาใชสอย 10,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท 

16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

04
01

04
42

 

4. โครงการจิตอาสาลาน

คุณธรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2566-30/06/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวอทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 2,900 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,900 บาท 

2,900.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 

10
22

04
01

05
42

 

5. โครงการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม“สักการะพระ

บิดาแหงการแพทยและการ

สาธารณสุขไทยประจำป

การศึกษา 2566” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน 3600 

บาท 

คาใชสอย 5400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 

10
22

04
01

06
42

 

6. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ดวยพลังงานทดแทนและการ

อนุรักษพลังงานในโรงเรียนวัด 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2566-31/03/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 20000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวม 56,500.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศ

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - อาจารยและ

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. โครงการเปดโลกอาชีวอนามัย สาน

สายใยใสใจวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาและอาจารย

เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 

คน 60.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูขอมูลดานอาชีวอนามัย ไมนอยกวา 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

3. คหกรรมศาสตรสืบสานงาน

ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  

ครั้งที่ 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาคหกร

รมศาสตร นักศึกษา/นกัเรียนภายนอก 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน/นักศึกษา ที่

เขารวมกิจกรรมแขงขัน มีความสนใจใน

กิจกรรมโดยเขารวมและประกวดผลงาน

ระดับดี 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. โครงการจิตอาสาลานคณุธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอรเขารวมโครงการ 

คน 0.00 0.00 60.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอรสามารถนาความรูและ

ประสบการณจากการเปนจิตอาสาทานุ

บารุงศาสนา ไปประยุกตใชในการเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

“สักการะพระบิดาแหงการแพทยและ

การสาธารณสุขไทยประจำปการศึกษา 

2566” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการมากกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศกึษาเขาใจ

ความสำคัญของการจัดโครงการสักการะ

วันพระบิดาฯ พิธีไหวครู และจากการ

เสวนาจากพ่ีสูนองชาวสาธารณสุขฯนศ.

ไดรับความรู แรงบันดาลใจ มาประยุกตใช

ในการเรียน การทำงานได มากกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

6. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดวย

พลังงานทดแทนและการอนุรักษ

พลังงานในโรงเรียนวัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จำนวนมากกวา 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณสมบัติ

คุณลักษณะที่ดีตรงตามตองการของผูใช

บัณฑิต 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม        รหัสโครงการ 6608000011 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66106 โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะใหมีบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 114 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (150 คน) 

 KPI:BB 115 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (190 คน) 

KPI:BB 116 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (838 คน) 

KPI:BB 117 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 

KPI:BB 118 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 

ประเภทโครงการ 
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[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษาเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

แบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดำเนินการโดย

องคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม

สติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลย ี

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การผลิต

บัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ครบ

ท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดาน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3 เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน และการ

ดำเนิน ชีวิตได 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 

6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 20,400.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม กิจกรรม 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาใหมไดรับการพัฒนา รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนำไปใชประโยชนได 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทำกิจกรรม 

     ผลลัพธ (Outcome)) 

           นักศึกษาสามารถนำความรูไปถายทอดใหกับผูอ่ืนไดในอนาคต 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

04
02

01
42

 

1. โครงการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา สาขาคณิตศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

1800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

04
02

02
42

 

2. โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหมวิศวกรรมการจัดการ 

เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ทางวิชาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

4,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4200 บาท 

4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 

10
22

04
02

03
42

 

3. โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหม เพ่ือเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูทางวิชาชีพสาขา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

4,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4200 บาท 

4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 

10
22

04
02

04
42

 

4. โครงการอบรมเตรียมความพร?

อมนักศึกษาใหมสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

10
22

04
02

05
42

 

5. โครงการเตรียมความพรอมนอง

ป 1 เขาสูโลกอาชีวอนามัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

1800 บาท 

คาใชสอย 1200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

10
22

04
02

06
42

 

6. ปรับความรูพ้ืนฐานทางดานค

หกรรมศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

รวม 20,400.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. โครงการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษา สาขาคณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของนักศึกษาชั้น

ปที่ 1 เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของการตกออก 

ไมเกิน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 20.00 

2. โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหมวิศวกรรมการจัดการ 

เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูทาง

วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหมสาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ และผูที่สนใจ 

คน 0.00 0.00 0.00 10.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

3. โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหม เพ่ือเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูทางวิชาชีพสาขา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - นักศึกษาใหม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผูที่

สนใจ เขารวมอบรม ไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 0.00 15.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. โครงการอบรมเตรียมความพร?

อมนักศึกษาใหมสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นป 1 สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 0.00 10.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจโครงการโดยรวม ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

5. โครงการเตรียมความพรอมนองป 

1 เขาสูโลกอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาและอาจารย

เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นป 1 มี

ความพรอมกอนเขาศึกษาตอในหลักสูตรได

เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. ปรับความรูพ้ืนฐานทางดานคหกร

รมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาคหกรรม

ศาสตร นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร ชั้นป

ที่ 1 จำนวน 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจตอ

โครงการของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  รหสัโครงการ 6608000014 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66104 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 114 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (150 คน) 

KPI:BB 115 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (190 คน) 

KPI:BB 116 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (838 คน) 

KPI:BB 117 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 

KPI:BB 118 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูท่ีมีงานทำ

และท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับการจัดการศึกษาจากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดำเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การ

สอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเนื้อหา

การเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือให

นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจา

วันและในการทำงานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทำงานกอนการ

จบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง  จึงจำเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสำหรับใชในการจัดการศึกษา 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2) เพ่ือจัดหาครุภัณฑสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือใหจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 อาจารย บุคลากร และนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือ,จัดจาง 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 14,085,500.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแลวเสร็จ รายการ 15 

   2. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จตามโครงการ กิจกรรม 16 

เชิงคุณภาพ    

   1. การดำเนินการครบถวน ถูกตอง เปนไปตามแผน รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

     ผลกระทบ (Impact)  

           มีวัสดุการเรียนการสอนและครุภัณฑในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           การจัดสรร จัดหาและบริหารจัดการวัสดุอุปกรณสำหรับสนับสนุนกิจกรรมดานการเรียนการสอน และอ่ืนๆ 

ท่ีเพียงพอตามความจำเปนและมีประสิทธิภาพ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
01

01
42

 

1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการ

สอนสาขาวิชา สอบเทียบ

เครื่องมือ และซอมแซม

ครุภัณฑ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - 

กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาของคณะวิทยา

ศาตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุการเรียน

การสอนสาขาวิชา 155600 บาท 

สอบเทียบเครื่องมือ และซอมแซม

ครุภัณฑ 24800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 180400 บาท 

180,400.00 95,000.00 52,400.00 13,000.00 20,000.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
01

02
31

 

2. เครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกสวน ชนิดต้ังพ้ืนหรือข

นิดแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 

บีทียู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดต้ังพ้ืนหรือขนิด

แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 

36,000 บีทียู จำนวน 28 เครื่องๆละ 

53600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500800 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนดิต้ังพ้ืนหรือขนิดแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 

53600 จำนวน 28 เครื่อง รวมเปน

เงิน 1,500,800.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

1,500,800.00 บาท 

1,500,800.00 1,500,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

03
31

 

3. เครื่องนึ่งฆาเชื้อ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องนึ่งฆาเชื้อ 

จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 200000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องนึ่งฆาเชื้อ ราคา 200000 

จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 

200,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 200,000.00 

บาท 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

04
31

 

4. ชุดวิเคราะหคุณภาพน้ำ

เสีย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดวิเคราะห

คุณภาพน้ำเสีย 1 ชุด เปนเงิน 

870,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 870000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดวิเคราะหคุณภาพน้ำเสีย ราคา 

870000 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 

870,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 870,000.00 

บาท 

870,000.00 870,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

05
31

 

5. เครื่องวัดแสง (Light 

Meter) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องวัดแสง 

(Light Meter) จำนวน 6 เครื่อง ๆ

ละ 18000 บาท 

เปนเงิน  108000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 108000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวัดแสง (Light Meter) 

ราคา 18000 จำนวน 6 เครื่อง รวม

เปนเงิน 108,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 108,000.00 

บาท 

108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
01

06
31

 

6. เครื่องวัดเสียง (Sound 

Level Meter) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครือ่งวัดเสียง 

(Sound Level Meter) จำนวน 6 

เครื่อง ๆละ 64000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 384000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวัดเสียง (Sound Level 

Meter) ราคา 64000 จำนวน 6 

เครื่อง รวมเปนเงิน 384,000.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 384,000.00 

บาท 

384,000.00 384,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

07
31

 

7. เครื่องปรับเทียบ

มาตรฐานเครื่องวัดเสียง 

(Sound Calibrator) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องปรับเทียบ

มาตรฐานเครื่องวัดเสียง (Sound 

Calibrator)  จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 

85600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 171200 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องปรับเทียบมาตรฐาน

เครื่องวัดเสียง (Sound Calibrator) 

ราคา 85600 จำนวน 2 เครื่อง รวม

เปนเงิน 171,200.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 171,200.00 

บาท 

171,200.00 171,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

08
31

 

8. เครื่องทำแหงแบบแช

เยือกแข็ง (freeze dryer) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเคมี  คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องทำแหงแบบ

แชเยือกแข็ง (freeze dryer) จำนวน 

1 เครื่อง เปนเงิน 985000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 985000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องทำแหงแบบแชเยือกแข็ง 

(freeze dryer) ราคา 985000 

จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 

985,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 985,000.00 

บาท 

985,000.00 985,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

09
31

 

9. หุนจำลองโครงกระดูก

มนุษยแบบยืดหยุน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : หุนจำลองโครง

กระดูกมนุษยแบบยืดหยุน จำนวน 1 

ตัว ๆละ 73500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 73500 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. หุนจำลองโครงกระดูกมนุษยแบบ

ยืดหยุน ราคา 73500 จำนวน 1 ตัว 

รวมเปนเงิน 73,500.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 73,500.00 

บาท 

73,500.00 73,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
01

10
31

 

10. ชุดโตะปฏิบัติการ

กลางดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดโตะปฏิบัติการ

กลางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 476200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 476200 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดโตะปฏิบัติการกลางดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ราคา 

476200 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 

476,200.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 476,200.00 

บาท 

476,200.00 476,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

11
31

 

11. หุนจำลองกลามเนื้อ

แบบเต็มตัวสลับเพศและ

แยกชิ้นสวนกลามเนื้อได 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร  คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : หุนจำลองกลามเนื้อ

แบบเต็มตัวสลับเพศและแยกชิ้นสวน

กลามเนื้อได จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 

425000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 425000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. หุนจำลองกลามเนื้อแบบเต็มตัว

สลับเพศและแยกชิ้นสวนกลามเนื้อได 

ราคา 425000 จำนวน 1 ตัว รวม

เปนเงิน 425,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 425,000.00 

บาท 

425,000.00 425,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

12
31

 

12. เครื่องวัดความเขม

สนามแมเหล็ก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  (ฟสิกส) 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องวัดความเขม

สนามแมเหล็ก 5 เครื่อง ๆละ 7400 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็ก 

ราคา 7400 จำนวน 5 เครื่อง รวม

เปนเงิน 37,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 37,000.00 

บาท 

37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

13
31

 

13. เครื่องเขยาสารเคมี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องเขยาสารเคมี 

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 58900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58900 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องเขยาสารเคมี ราคา 58900 

จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 

58,900.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 58,900.00 

บาท 

58,900.00 58,900.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
01

14
31

 

14. ระบบคอมพิวเตอร

จำลองอัจฉริยะสำหรับ

ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ระบบคอมพิวเตอร

จำลองอัจฉริยะสำหรับทดลอง

เครื่องจักรกลไฟฟา 1 ระบบ ๆ ละ 

1509900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1509900 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. ระบบคอมพิวเตอรจำลองอัจฉริยะ

สำหรับทดลองเครื่องจักรกลไฟฟา 

ราคา 1509900 จำนวน 1 ระบบ 

รวมเปนเงิน 1,509,900.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

1,509,900.00 บาท 

1,509,900.00 1,509,900.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

15
31

 

15. เครื่องวัดคุณภาพทาง

กายภาพของผลิตภัณฑ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร  คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องวัดคุณภาพ

ทางกายภาพของผลิตภัณฑ 1 เครื่อง 

ๆ ละ 1800000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800000 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพ

ของผลิตภัณฑ ราคา 1800000 

จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 

1,800,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

1,800,000.00 บาท 

1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
01

16
31

 

16. ระบบหองปฏิบัติการ

วิศวกรรมปญญาประดิษฐ

และวิทยาการขอมูล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ระบบ

หองปฏิบัติการวิศวกรรม

ปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล 

1 ระบบ ๆ ละ 5305600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5305600 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. ระบบหองปฏิบัติการวิศวกรรม

ปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล 

ราคา 5305600 จำนวน 1 ระบบ 

รวมเปนเงิน 5,305,600บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

5,305,600.00 บาท 

5,305,600.00 5,305,600.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 14,085,500     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

สาขาวิชา สอบเทียบเครื่องมือ และ

ซอมแซมครุภัณฑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ 

ครั้ง 7.00 5.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนดิต้ังพ้ืนหรือขนิดแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนนิการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. เครื่องนึ่งฆาเชื้อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. ชุดวิเคราะหคุณภาพน้ำเสีย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องวัดแสง (Light Meter) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

เครื่อง 6.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

6. เครื่องวัดเสียง (Sound Level 

Meter) 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

เครื่อง 6.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

7. เครื่องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด

เสียง (Sound Calibrator) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

8. เครื่องทำแหงแบบแชเยือกแข็ง 

(freeze dryer) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

9. หุนจำลองโครงกระดูกมนุษยแบบ

ยืดหยุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

10. ชุดโตะปฏิบัติการกลางดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

11. หุนจำลองกลามเนื้อแบบเต็มตัว

สลับเพศและแยกชิ้นสวนกลามเนื้อได 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครภัุณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

12. เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็ก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

เครื่อง 5.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

13. เครื่องเขยาสารเคมี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

 

 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

14. ระบบคอมพิวเตอรจำลองอัจฉริยะ

สำหรับทดลองเครื่องจักรกลไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

ระบบ 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

15. เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของ

ผลิตภัณฑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

16. ระบบหองปฏิบติัการวิศวกรรม

ปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่

ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 

ระบบ 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา        รหัสโครงการ 6608000018 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66104 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 114 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (150 คน) 

KPI:BB 115 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (190 คน) 

KPI:BB 116 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (838 คน) 

KPI:BB 117 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 

KPI:BB 118 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  ซ่ึงการผลิตบัณฑิตตองพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรอบรูเทาทันเทคโนโลยี มี

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา 

 

4. วัตถุประสงค 

      1) เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูความสามารถทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

2) เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะเปนไปตามลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนานักศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 263,740.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 100 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   

   1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
02

01
42

 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาสาขาเคมี เพ่ือ

พัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดจันทบุร ี

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 2 คนๆ ละ 4 ชัว่โมงๆ ละ 

600 บาท เปนเงิน 4800 บาท 

- คาพาหนะ 3 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 

2800 บาท เปนเงิน 16800 บาท 

- คาวัสดุ 3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24600 บาท 

24,600.00 0.00 0.00 24,600.00 0.00 

10
22

02
02

02
42

 

2. การใชเทคโนโลยีในการผลิต

กัญชาเพ่ืองานวิจัย ของ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

ผลติพืช 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาวัสดุ 17400 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,400 บาท 

17,400.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
02

03
42

 

3. โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษา เพ่ือสงเสริมความรู

และประสบการณในงาน

อุตสาหกรรม ตามสถาน

ประกอบการ สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงงานอุตสาหกรรม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 20000 

บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
22

02
02

04
42

 

4. การพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ดานวิทยาศาสตร

และการจัดการเทคโนโลยี

อาหาร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท เปนเงิน 7200 บาท 

- คาวัสดุ 800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท 

8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

05
42

 

5. โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษา ดานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงงานอุตสาหกรรม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 10,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
22

02
02

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท เปนเงิน 14400 บาท 

- คาวัสดุ 1600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท 

16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

07
42

 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ใชระบบสารสนเทศในงาน

สาธารณสุข 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 7200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

08
42

 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

ชีวสถิติในงานสาธารณสุข 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 1800 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
02

09
42

 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

การทำงานภาคสนามทางระบาด

วิทยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 1800 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

10
42

 

10. โครงการนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 1840 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1840 บาท 

1,840.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

11
42

 

11. โครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 3600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
22

02
02

12
42

 

12. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโปรแกรมเฉพาะ

ทางดานคณิตศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 3600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
22

02
02

13
42

 13. โครงการคณิตจิตอาสา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 2000 

บาท 

- คาวัสดุ 1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

14
42

 

14. เชิญอาจารยบรรยายพิเศษ

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
02

15
42

 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   ในและนอกสถานที่ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 3 คนๆ ละ 6 ชัว่โมงๆ ละ 

600 บาท เปนเงิน 10800 บาท 

- คาอาหารวาง 19 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ 

ละ 35 บาท เปนเงิน 665 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 19 คนๆ ละ 1 

ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 1900 

บาท 

-คาวัสดุ 6635 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

16
42

 

16. โครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนนิการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 

1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 

10
22

02
02

17
42

 

17. โครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 3600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
22

02
02

18
42

 

18. โครงการเขารวมงานประชุม

วิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน 

ครั้งที่ 11 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 32100 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32100 บาท 

32,100.00 0.00 32,100.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

19
42

 

19. การจัดการนิทรรศการดาน

ความปลอดภัยในงานสัปดาห

ความปลอดภัยแหงชาติ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 12380 

บาท 

- คาวัสดุ 1120 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13500 บาท 

13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 

10
22

02
02

20
42

 

20. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การเสริมสราง

ศักยภาพนักศึกษาคหกรรม

ศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 7200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
02

21
42

 

21. อบรมเชิงปฏิบัติการดาน

คอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท 

7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 

10
22

02
02

22
42

 

22. ศึกษาดูงานและนำเสนอ

ผลงานวิชาการของนักศึกษา

ดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 5100 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5100 บาท 

5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

23
42

 

23. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

3000 บาท 

- คาใชสอย 7000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

10
22

02
02

24
42

 

24. การพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟาผาน

การเรียนรูทางดาน iot 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

2500 บาท 

- คาวัสดุ 7500 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
22

02
02

25
42

 

25. พัฒนาทักษะนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

14400 บาท 

- คาใชสอย 3230 บาท 

- คาวัสดุ 2370 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

10
22

02
02

26
42

 

26. โครงการอนามัยชุมชนและ

ฝกปฏิบัติอนามัยชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 3600 

บาท 

-คาวัสดุ 400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท 

4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 

10
22

02
02

27
42

 

27. โครงการนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 3200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3200 บาท 

3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
22

02
02

28
42

 

28. การเตรียมความพรอม

นักศึกษากอนการเตรียมฝก

ประสบการวิชาชีพสาธารณสุข

ศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   ในและนอกสถานที่ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 3600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 263,740     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาสาขาเคมี เพ่ือพัฒนาทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชา

เคมี และอาจารย 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความ

พรอมในการเปนนักเคมีที่มีคุณภาพ รูรักษ

สิ่งแวดลอม รูรักสามัคคี มีจิตสาธารณะ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. การใชเทคโนโลยีในการผลิต

กัญชาเพ่ืองานวิจัย ของนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทีเ่ขา

รวมกิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการผานการ

อบรมตามเกณฑ ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

3. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา 

เพ่ือสงเสริมความรูและประสบการณ

ในงานอุตสาหกรรม ตามสถาน

ประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรม

การจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารยและ

เจาหนาที่ และนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการไดไดศึกษาการทำงาน

จากสถานประกอบการจริง 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมีความรู

ความเขาใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 

21 ดานวิทยาศาสตรและการจัดการ

เทคโนโลยีอาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนา 

คน 25.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับความรู

และมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับ

จากโครงการมากกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา 

ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย 

เจาหนาที่ และนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมีความรู

ความเขาใจไมนอยกวา 

 

 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอย

กวา 

คน 15.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการมี

ความรูนำไปใชประโยชน ไมนอยกวา 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา 

คน 25.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู

ความเขาใจในการดำเนินงานของ

หนวยงานบริการสาธารณสุขไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

ชีวสถิติในงานสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู

ความเขาใจในการใชชีวสถิติในการทำวิจัย

ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ

ทำงานภาคสนามทางระบาดวิทยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู

ความเขาใจในการเลือกใชวิธีการทำงานได

อยางถูกตอง ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. โครงการนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขา

วิศวกรรมการจัดการฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

คน 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการฝก

ประสบการณวิชาชีพไดรับคะแนนจาก

สถานประกอบการณไมนอยกวา 

รอยละ 60.00 0.00 0.00 0.00 

11. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรู สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายวิชาที่ทำการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ของนักศึฏษาที่ไดรับขอเสนอแนะ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โปรแกรมเฉพาะทางดาน

คณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขารวม

กิจกรรมอยางนอย 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

13. โครงการคณิตจิตอาสา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชนตอสังคม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิดความมี

น้ำใจ เสียสละ และบำเพ็ญประโยชนเพ่ือ

สวนรวม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. เชิญอาจารยบรรยายพิเศษสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและ

คณาจารยสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

คน 0.00 15.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและ

คณาจารยนำความรูและแนวคิดนำ

ประยุกตมาใชในการพัฒนาตนเอง 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 19.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาใหมีสมรรถนะทางวิชาการและ

วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาประเทศตาม

ยุทธศาสตรชาติ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

16. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

17. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรู สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคณาจารยเขา

รวมโครงการ 

คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายวิชาที่ทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

18. โครงการเขารวมงานประชุม

วิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 

11 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยและนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอย

กวา 

คน 0.00 25.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ของนักศึกษาที่เขารวมนำเสนองาน 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

19. การจัดการนิทรรศการดานความ

ปลอดภัยในงานสัปดาหความ

ปลอดภัยแหงชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม ไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและอาจารย

ไดรับความรูใหมจากการเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาค

หกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู

ความเขาใจในการอบรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

21. อบรมเชิงปฏิบัติการดาน

คอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ

นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอรเขารวมโครงการอยางนอย 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอรสามารถนำความรูไป

ประยุกตใชในการเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

22. ศึกษาดูงานและนำเสนอผลงาน

วิชาการของนักศึกษาดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอรเขารวมโครงการอยางนอย 

คน 0.00 3.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอรสามารถนำความรูและ

ประสบการณจากการนำเสนอผลงานดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร ไปประยุกตใชใน

การเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

23. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ที่เขารวม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณสมบัติ

คุณลักษณะที่ดีตรงตามตองการของผูใช

บัณฑิต 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

24. การพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟาผานการ

เรียนรูทางดาน iot 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จำนวนมากกวา 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณสมบัติ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

คุณลักษณะที่ดีตรงตามตองการของผูใช

บัณฑิต 

25. พัฒนาทักษะนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 19.00 0.00 19.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับการ

พัฒนาใหมีสมรรถนะทางวิชาการและ

วิชาชีพ เพ่ือการพัฒนาประเทศตาม

ยุทธศาสตร 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

26. โครงการอนามัยชุมชนและฝก

ปฏิบัติอนามัยชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาและอาจารย

เขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัติการอนามัย

ชุมชน ไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 18.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู

และทักษะการจัดการดานอนามัยชุมชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

27. โครงการนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอรเขารวมโครงการ 

คน 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอรสามารถนำความรูและ

ประสบการณไปประยุกตใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

28. การเตรียมความพรอมนักศึกษา

กอนการเตรียมฝกประสบการ

วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความ

พรอมสำหรบัการเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพสาธารณสุขและผานการฝกปฏิบัติ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีสงเสริมการทองเท่ียววิถีพุทธ ตามรอยประวัติศาสตรคายสีกุก และ 

   การเสด็จประพาสตน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน วัดสีกุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

    รหัสโครงการ 6608000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 201 จำนวนองคความรู และ/หรือนวัตกรรมท่ีดำเนินการรวมกับชุมชน (5 องคความรู) 

KPI:BB 202 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพท่ีสูงข้ึน (10 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  
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[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[ X ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 วัดสีกุก ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ำนอย ตำบลน้ำเตา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนวัดท่ีมี

ความสำคัญทางประวัติศาสตรแหงหนึ่ง ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร อันไดแก เปนสถานท่ีสำคัญ

ในการตั้งคายของพมา เพ่ือลอมตีกรุงศรีอยุธยา และเปนสถานท่ี ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จ

ประพาสตน ครั้งท่ี 2 ทรงมาประทับแรมท่ีวัด ซ่ึงจากความสำคัญดังกลาว จึงควรมีการสงเสริมใหชุมชนในพ้ืนท่ี ได

ตระหนักถึงความเปนมาและความสำคัญของพ้ืนท่ี เพ่ือใหไดเปนแหลงถายทอดความรูใหกับผูท่ีมาเยือนไดทราบถึง

ประวัติศาสตร ผานสื่อทางนวัตกรรมท่ีใชเทคโนโลยี ผานเมนูของอาหารครั้นเสด็จประพาสตนมาประทับท่ีวัดสีกุก 

และผานวิถีวัฒนธรรมชุมชนริมแมน้ำบริเวณชุมชนวัดสีกุก ต้ังอยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 บานน้ำวน ตำบลน้ำเตา อำเภอบาง

บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีประชากรรวม 366 คน มีจำนวน ครัวเรือน ท้ังหมด 158 ครัวเรือน รายไดตอ

ครัวเรือนอยูในเกณฑระดับต่ำ อยูท่ีประมาณ 6,000 บาทตอเดือน ซ่ึงประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และรับจาง เปน

หลัก พ้ืนฐานของชุมชนบริเวณวัดสีกุก เม่ือวางเวนจากการทำเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญจะออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือไป

ประกอบอาชีพรับจางรายวันในแหลงตัวเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สงผลทำใหมีรายไดท่ีไมแนนอนและไม

เพียงพอตอการดำรงชีวิตในแตละวัน อีกท้ังชุมชนยังขาดการสงเสริมการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน ซ่ึง

เปนสิ่งจำเปนสำหรับการเปนแหลงทองเท่ียวระดับชุมชน ในสวนของ วัดสีกุก เปนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีจำนวนผูเขาปฏิบัติธรรมในแตละป หมุนเวียนเขาออกเปนจำนวนมาก อันเปนประเด็นหลัก

สำคัญท่ีทำใหสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลือกพ้ืนท่ีดังกลาวในการดำเนิน

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก โดยดำเนินการนำนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มาใชรวมกับฐานงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา ใหผสมผสานรวมกับบริบทของ

การทองเท่ียวเชิงวิถีพุทธ โดยมีคนในชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสงผลตอความยั่งยืนของ

ชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองไดในอนาคตดวยโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนบริเวณวัดสีกุก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จะชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวิถีพุทธ โดยอาศัยนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนทองถ่ิน ผานการทองเท่ียวเชิงวิถีพุทธ โดยใช

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี    

2) เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูทางวิชาการหรืองานวิจัย จากขอมูลสำคัญทางประวัติศาสตร และ

วัฒนธรรม ผานกระบวนการบริการวิชาการใหแกชุมชนในพ้ืนท่ี  

3) เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูในรูปแบบการทองเท่ียวเชิงวิถีพุทธ ท่ีชุมชนบริเวณริมแมน้ำนอย วัดสีกุก อำเภอ

บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสวนรวมบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชนบริเวณวัดสีกุก ตำบลน้ำเตา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ   

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวิถีพุทธ โดยใชกระบวนการทางนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

3) อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โดยใชกระบวนการทางนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางสรรคเมนูอาหารจากการเสด็จประพาสตนท่ีวัดสีกุก   

5) อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางผลิตภัณฑท่ีเปนอัตลักษณของชุมชน โดยใชกระบวนการทางนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของ

ผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน โดยใชกระบวนการทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี  

7) กิจกรรมเปดศูนยการทองเท่ียวเชิงวิถีพุทธ และประวัติศาสตร เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ของชุมชน

บริเวณวัดสีกุก  

8) ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน  

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 478,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ยกระดับรายไดของครัวเรือนในชุมชนบริเวณวัดสีกุกเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 15 รอยละ 15 

   2. ยกระดับรายไดของครัวเรือนในชุมชนบริเวณวัดสีกุกเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ครัวเรือน 18 

   3. แหลงทองเที่ยววิถีพุทธ ตามประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จำนวน 1 แหง แหง 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. ไดสถานที่ทองเที่ยวเชิงวิถีพุทธ และประวัติศาสตร ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหง 1 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินโครงการแลวเสร็จตามปงบประมาณ ป 1 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จ โครงการ 1 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           -ยกระดับรายไดของครัวเรือนในชุมชนบริเวณวัดสีกุกเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 15 ครัวเรือนท่ีพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดจำนวน 18 ครัวเรือน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           -ประชากรในชุมชนบริเวณ วัดสีกุก ใหความสำคัญกับสถานท่ีทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

- เสริมสรางรายไดใหกับประชากรในชุมชนบริเวณ วัดสีกุกมากยิ่งข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           -ไดแหลงทองเท่ียววิถีพุทธ ตามประวัติศาสตร และวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทางนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จำนวน 1 แหง 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
04

01
42

 

1.  ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือ

ศึกษาบริบท และแนวทาง

การดำเนินโครงการ โดยการ

จัดประชุมอยางมีสวนรวมกับ

ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพ่ือ

รวมวางแผนระบบการทำงาน

ในการพัฒนาการทองเที่ยววิถี

พุทธ และการทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร  การพัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธ 

การสรางเ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม-ธันวาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วัดสีกุก 

ใชสอย 

   รายละเอียด : กิจกรรม ประชุม

รวมกับชุมชน 

5,100 บาท 

คาใชสอย: 

- อาหารวาง 2 ม้ือ จำนวน 30 คน ๆ 

ละ 35 บาท จำนวน 1 วัน เปนเงิน 

2,100 บาท 

-อาหารกลางวัน 1 ม้ือ จำนวน 30 

คนๆละ 100 บาท จำนวน 1 วัน 

เปนเงิน 3,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น5100 บาท 

5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
04

02
42

 

2..อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ทำสื่อการทองเที่ยวเชิงวิถี

พุทธ  โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได

อยางย่ังยืน 77700 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม-มีนาคม 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วัดสีกุก 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : กิจกรรม 2 .อบรม

เชิงปฏิบัติการ การทำสื่อการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีพุทธ 

77,700 บาท 

คาวิทยากร  3 คน คนละ 18 ชั่วโมง 

คนละ 600 บาท เปนเงิน 32,400 

บาท 

คาใชสอย: 

อาหารวาง 6 ม้ือ จำนวน 30 คน ๆ

ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เปนเงิน 

6,300 บาท 

อาหารกลางวัน 3 ม้ือ จำนวน 30 

คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 3 วัน 

เปนเงิน 9,000 บาท 

คาวัสดุกิจกรรม: 

คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม จำนวน 

1 ครั้ง เปนเงิน  30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77,700 บาท 

77,700.00 0.00 77,700.00 0.00 0.00 

10
31
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ทำสื่อการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร   โดยใชฐาน

ของชุมชนเปนหลัก เพ่ือให

เกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม-มีนาคม 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วัดสีกุก 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การทำสื่อการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร  

77,700 บาท 

คาวิทยากร  3 คน คนละ 18 ชัว่โมง 

คนละ 600 บาท เปนเงิน 32,400 

บาท 

คาใชสอย: 

อาหารวาง 6 ม้ือ จำนวน 30 คน ๆ

ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เปนเงิน 

6,300 บาท 

อาหารกลางวัน 3 ม้ือ จำนวน 30 

คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 3 วัน 

เปนเงิน 9,000 บาท 

คาวัสดุกิจกรรม: 

คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม จำนวน 

1 ครั้ง เปนเงิน  30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77,700 บาท 

 

 

77,700.00 0.00 77,700.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
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4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สรางเมนูอาหารจากการเสด็จ

ประพาสตนที่วัดสีกุก  โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได

อยางย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม-มีนาคม 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วัดสีกุก 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร  3 คน 

คนละ 18 ชั่วโมง คนละ 600 บาท 

เปนเงิน 32,400 บาท 

คาใชสอย: 

อาหารวาง 6 ม้ือ จำนวน 30 คน ๆ

ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เปนเงิน 

6,300 บาท 

อาหารกลางวัน 3 ม้ือ จำนวน 30 

คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 3 วัน 

เปนเงิน 9,000 บาท 

คาวัสดุกิจกรรม: 

คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม จำนวน 

1 ครั้ง เปนเงิน  53,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 101,100 บาท 

101,100.00 0.00 101,100.00 0.00 0.00 
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5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สรางผลิตภัณฑที่เปน

เอกลักษณของชุมชน  โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได

อยางย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน-มิถุนายน 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วัดสีกุก 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร  3 คน 

คนละ 18 ชั่วโมง คนละ 600 บาท 

เปนเงิน 32,400 บาท 

คาใชสอย: 

อาหารวาง 6 ม้ือ จำนวน 30 คน ๆ

ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เปนเงิน 

6,300 บาท 

อาหารกลางวัน 3 ม้ือ จำนวน 30 

คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 3 วัน 

เปนเงิน 9,000 บาท 

คาวัสดุกิจกรรม: 

คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม จำนวน 

1 ครั้ง เปนเงิน  50,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 97,700 บาท 

 

97,700.00 0.00 0.00 97,700.00 0.00 
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6.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสื่อสารการตลาดทุกมิติ 

การสงเสริมการตลาดรวมถึง

รูปแบบการตลาดของ

ผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบ

ของออนไลน และ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน-มิถุนายน 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วัดสีกุก 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวิทยากร  3 คน 

คนละ 18 ชั่วโมง คนละ 600 บาท 

เปนเงิน 32,400 บาท 

คาใชสอย: 

อาหารวาง 6 ม้ือ จำนวน 30 คน ๆ

ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เปนเงิน 

6,300 บาท 

อาหารกลางวัน 3 ม้ือ จำนวน 30 

คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 3 วัน 

เปนเงิน 9,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 
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7. กิจกรรมเปดศูนยการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีพุทธ และ

ประวัติศาสตร เพ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชน 

ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของ

ประชาชนทั่วไป และ

หนวยงานภายนอกที่สนใจ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฏาคม-กันยายน 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วัดสีกุก 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร  3 คน 

คนละ 18 ชั่วโมง คนละ 600 บาท 

เปนเงิน 32,400 บาท 

คาใชสอย: 

อาหารวาง 2 ม้ือ จำนวน 30 คน ๆ

ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เปนเงิน 

2,100 บาท 

อาหารกลางวัน 1 ม้ือ จำนวน 30 

คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 3 วัน 

เปนเงิน 3,000 บาท 

คาวัสดุกิจกรรม: 

คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม จำนวน 

1 ครั้ง เปนเงิน  28,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65,900 บาท 

65,900.00 0.00 0.00 0.00 65,900.00 
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8 ประชุม สังเคราะห 

วิเคราะหผล ประเมินผลการ

ดำเนินงานรวมกับชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม-กันยายน 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วัดสีกุก 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย: 

อาหารวาง 2 ม้ือ จำนวน 30 คน ๆ

ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เปนเงิน 

2,100 บาท 

อาหารกลางวัน 1 ม้ือ จำนวน 30 

คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 3 วัน 

เปนเงิน 3,000 บาท 

คาวัสดุกิจกรรม: 

คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม จำนวน 

1 ครั้ง เปนเงิน  28,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท 

5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 

รวม 478,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1.  ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท 

และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการจัด

ประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคีเครือขายที่

เกี่ยวของ เพ่ือรวมวางแผนระบบการทำงาน

ในการพัฒนาการทองเที่ยววิถีพุทธ และการ

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  การพัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธ การสรางเ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนระบบ

การดำเนินโครงการ 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนให

ความรวมมือ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสื่อการ

ทองเที่ยวเชิงวิถีพุทธ  โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได

อยางย่ังยืน 77700 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน

สามารถทำสื่อการทองเที่ยววิถี

พุทธ 

งาน 0.00 2.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนให

ความรวมมือ 

คร้ัง 0.00 3.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสื่อการ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร   โดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน

สามารถทำสื่อการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร 

งาน 0.00 2.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนให ครั้ง 0.00 3.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ความรวมมือ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเมนูอาหาร

จากการเสด็จประพาสตนที่วัดสีกุก  โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณา

การระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน

สามารถสรางเมนูอาหาร 

งาน 0.00 2.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนให

ความรวมมือ 

ครั้ง 0.00 3.00 0.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางผลิตภัณฑที่

เปนเอกลักษณของชุมชน  โดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน

สามารถสรางผลิตภัณฑที่เปน

เอกลักษณของชุมชน 

งาน 0.00 0.00 2.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนให

ความรวมมือ 

ครั้ง 0.00 0.00 3.00 0.00 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร

การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด

รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน

ในรูปแบบของออนไลน และ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน

สามารถสรางสื่อสารการตลาดทุก

มิติ 

งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนให

ความรวมมือ 

ครัง้ 0.00 0.00 3.00 0.00 

7.  กิจกรรมเปดศูนยการทองเที่ยวเชิงวิถี

พุทธ และประวัติศาสตร เพ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชน ซึ่งเปนแหลง

เรียนรูของประชาชนทั่วไป และหนวยงาน

ภายนอกที่สนใจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมี

สวนรวมในการเปดศูนยการ

ทองเที่ยวเชิงวถิพุทธ 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนให

ความรวมมือ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

8. ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล 

ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประชุม 

สังเคราะห วิเคราะหผล 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนให

ความรวมมือ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ปริมาณนำ้ทวมในพื้นทีด่ำเนนิโครงการ ไมมี 

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวชอเพชร จำป 
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แโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรทองถ่ินเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน   รหัสโครงการ 6608000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการเรียนรูในการสรางมูลคาทุนชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก ตลอดจนการสรางนวัตกรรมชุมชน เพ่ือสรางความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ิน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66201 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน University as a Marketplace 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 201 จำนวนองคความรู และ/หรือนวัตกรรมท่ีดำเนินการรวมกับชุมชน (5 องคความรู) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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[ X ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

   การพัฒนานวัตกรทองถ่ินเปนกลยุทธหนึ่งท่ีเรงการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยการสรางประชาชนหรือ

ผูนำชุมชนท่ีสามารถสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน ท้ังในรูปแบบของการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ 

จากทรัพยากรชุมชน การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมท่ีสนับสนุนใหเกิดการตอยอดและการเติบโตทางเสรษฐกิจ

อยางยั่งยืน นำไปสูการกระจายรายได การสรางโอกาสผานการพัฒนาอาชีพตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในชุมชน ดวยการใช

โมเดลเศรษฐกิจใหม ท่ี เรียกวา “BCG Model” ซ่ึงเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ดาน ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอม ๆ 

กัน เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนชุมชนอยางเปนรูปธรรม ในขณะเดียวกันการนอมนำ BCG Model มาใชในชุมชนยังมี

ความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสอดรับกับ

หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสบการณหลากหลายศาสตรท่ีชวยสนับสนุน

กระบวนการพัฒนานวัตกรทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังในดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การใชประโยชน

สมุนไพร การเกษตรสมัยใหม การประยุตใชองคความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพ การพัฒนาและสรางสรรคเครื่องมือ-

อุปกรณ การประยุตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในงานตาง ๆ รวมท้ั.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน

ใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน นอกจากนี้การทำงานแบบบูรณาการศาสตรจากท้ังหนวยงานภายในและนอกคณะ 

ฯ ยังเปนการผลักดันใหเกิดกระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบสอดคลองกับบริบทชุมชนนั้น ๆ แตอยางไรก็ตามจะ

เห็นไดวากระบวนการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรทองถ่ินไมเพียงแคเปนการนำเสนอแนวคิดใหมหรือ

สิ่งประดิษฐใหม ๆ เพียงเทานั้น แตยังจำเปนตองสรางเสริมคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของนวัตกรเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมท่ี

สอดคลองและเหมาะสมกับบริบท ตลอดจนตองหาแนวทางในการเผยแพรนวัตกรรมท่ีสรางสรรคข้ึนไปยัง

กลุมเปาหมาย ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดเล็งเห็นความสำคัญของนำองคความรูและทรัพยากรของ

คณะ ฯ ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ้ืนท่ีใกลเคียงผานกระบวนการ

สรางนวัตกรทองถ่ินเพ่ือเปนตนแบบของการดำเนินชีวิตของประชาชนตอไป 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาหรือพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน   

2)  เพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกร (Innovator) รุนใหมท่ีมีความชำนาญในสาขาตาง ๆ   

3)  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการดำรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี   

     4)  เพ่ือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหมีความม่ันคงและสามารถพ่ึงพา 

        ตนเองได 

227



5. กลุมเปาหมาย 

 ผูนำชุมชน/ผูนำกลุมอาชีพ/ปราชญชาวบาน/ผูนำดานเทคโนโลยี   

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) การประเมินศักยภาพชุมชนและขอมูลทรัพยากรบุคคล 

2) การสรางสรรคนวัตกรรมหรือองคความรูท่ีเหมาะสมกับบริบทชุมชน 

3) การถายทอดนวัตกรรมหรือองคความรูสูประชาชนกลุมเปาหมาย 

4) การประเมินผลการดำเนินโครงการและการคืนขอมูลใหชุมชน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. พ้ืนที่ชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชน 4 

   2. จำนวนนวัตกรทองถ่ิน คน 5 

   3. จำนวนนวัตกรรมหรือองคความรูที่เกิดข้ึนในชุมชน นวัตกรรม/องคความรู 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. นวัตกรรมหรือองคความรูที่เกิดข้ึนในชุมชน นวัตกรรมหรือองคความรู 6 

   2. ความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับการถายทอดนวัตกรรมหรือองคความรู รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เดือน 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายงบประมาณในการดำเนินโครงการ รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) นวัตกรรมท่ีเกิดจากกระบวนบูรณาการองคความรูทางการศึกษากับขอมูลพ้ืนฐานชุมชน 

2) นวัตกรทองถ่ินรุนใหม ๆ ท่ีสรางสรรคกระบวนการหรือชิ้นงานสรางสรรคใหม ๆ    

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดวยนวัตกรรมท่ีเหมาะสม    

2) การเผยแพรนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ประชาชนหรือกลุมอาชีพมีความม่ันคงทางอาชีพ 

2) ชุมชนตนแบบในดานการพัฒนาเศรฐกิจดวยนวัตกรทองถ่ิน 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
02

01
42

 

1. การประเมินศักยภาพ

ชุมชนและขอมูลทรัพยากร

บุคคล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 31 

ธันวาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   4 พ้ืนที่ ไดแก 1) บานบาง

ระกำ อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 2) บาน

ดอนกระแส อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา 3) บาน

พราน อ.แสวงหา จ.อางทอง 

และ 4) บานทางพระ อ.โพธิ์

ทอง จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร  86,400 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   

16,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน  24,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ  

20,000 บาท 

- คาวิเคราะหขอมูล 12,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ  

15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 174,200  บาท 

174,200.00 174,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
02

02
42

 

2. การสรางสรรคนวัตกรรม

หรือองคความรูที่เหมาะสม

กับบริบทชมุชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มกราคม 2566 - 30 

มิถุนายน 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   4 พ้ืนที่ ไดแก 1) บานบาง

ระกำ อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 2)บาน

ดอนกระแส อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา 3)บาน

พราน อ.แสวงหา จ.อางทอง 

และ 4)บานทางพระ อ.โพธิ์

ทอง จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร  216,000 

บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

42,000 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 60,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ  

50,000 บาท 

- คาจางออกแบบและจัดทำบรรจุ

ภัณฑ  80,000 บาท 

- คาวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑใน  

80,000 บาท 

  หองปฏิบัติการ 

- คาวิเคราะหขอมูล  12,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ 

120,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 660,000  บาท 

660,000.00 0.00 330,000.00 330,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
02

03
42

 

3. การถายทอดนวัตกรรม

หรือองคความรูสูประชาชน

กลุมเปาหมาย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กรกฎาคม 2566 - 30 

กันยายน 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   4 พ้ืนที่ ไดแก 1) บานบาง

ระกำ อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 2)บาน

ดอนกระแส อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา 3)บาน

พราน อ.แสวงหา    จ.

อางทอง และ 4)บานทางพระ 

อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร  86,400 

บาท 

คาใชสอยและคาวัสดุ  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

16,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน  24,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ  

20,000 บาท 

- คาวิเคราะหขอมูล  12,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ  

6,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 165,800 บาท 

165,800.00 0.00 0.00 0.00 165,800.00 

รวม 1,000,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การประเมินศักยภาพชุมชนและ

ขอมูลทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขอมูลศักยภาพชุมชน รายการ 4.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลศักยภาพชุมชน รายการ 4.00 0.00 0.00 0.00 

2. การสรางสรรคนวัตกรรมหรือองค

ความรูที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทองถ่ิน คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนวัตกรรม

หรือองคความรู 

ชึ้น 0.00 0.00 6.00 0.00 

3. การถายทอดนวัตกรรมหรือองค

ความรูสูประชาชนกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ไดรับการ

ถายทอดนวัตกรรม/องคความรู 

คน 0.00 0.00 0.00 120.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู

เขารับการอบรมถายทอดนวัตกรรมหรือ

องคความรู 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ความเขาใจเก่ียวกับการสรางนวตักรรมหรือองคความรูใน

ชุมชน 

การใหความรูโดยวิทยากร/ผูเชีย่วชาญที่เก่ียวของสอดคลองกับ

นวัตกรรมหรือองคความรู 

การยอมรับของประชาชนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหรือ

บุคคลที่เปนนวัตกรทองถ่ิน 

การรวมงานกับหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินและ/หรือผูนำ

ชุมชนโดยตลอดทั้งโครงการ 

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดินันท เอ่ียมสะอาด  
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนดวยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและการจัดการ 

   เทคโนโลยอีาหารผานกลไกการขับเคลื่อนดวยโมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Model) และการตลาด 

   ดิจิทัล   รหัสโครงการ 6608000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66201 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน University as a Marketplace 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 201 จำนวนองคความรู และ/หรือนวัตกรรมท่ีดำเนินการรวมกับชุมชน (5 องคความรู) 

KPI:BB 202 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพท่ีสูงข้ึน (10 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  
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[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญใน

ดานการสงเสริม/พัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑชุมชน OTOP ประเภทอาหาร ท่ีจะนำไปสูการสราง

ขีดความสามารถและขยายศักยภาพทางการคาระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ โดยการใหบริการทางวิชาการดวยองค

ความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแกชุมชนทองถ่ิน ภายใตยุทธศาสตรท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือศึกษาบริบทและขอมูลเชิงลึก (Focus group) ในการหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

ของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ ในจังหวัดอางทอง 

 2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ

ในจังหวัดอางทองดวยองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารดวย BCG model 

 3) เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑและฉลากสินคาท่ีโดดเดนและเปนอัตลักษณสำหรับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในจังหวัดอางทอง 

 4) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจและชองทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในจังหวัดอางทองผานกลไกการดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจโดยใช University as a 

Marketplace และ BCG models 

 5) เพ่ือถอดบทเรียนและคืนขอมูลสูการใชประโยชนเชิงพ้ืนท่ีอยางยั่งยืนดวยเศรษฐกิจ BCG ของวิสาหกิจ

ชุมชนและผูประกอบการรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในจังหวัดอางทอง. 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง จำนวน 3 กลุม ๆ ละ 30 คน (รวม 90 คน). 
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6. วิธีการดำเนินงาน  

1) การศึกษาบริบทและขอมูลเชิงลึก (Focus group) ในการหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

ของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ ในจังหวัดอางทอง 

2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ

ในจังหวัดอางทองดวยองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารดวย BCG model 

3) การพัฒนาบรรจุภัณฑและฉลากสินคาท่ีโดดเดนและเปนอัตลักษณสำหรับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในจังหวัดอางทอง 

4) การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจและชองทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในจังหวัดอางทองผานกลไกการดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจโดยใช University as a 

Marketplace และ BCG models 

5) การถอดบทเรียนและคืนขอมูลสูการใชประโยชนเชิงพ้ืนท่ีอยางยั่งยืนดวยเศรษฐกิจ BCG และการตลาด

ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการอยางมีสวนรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในจังหวัดอางทอง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 900,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ผูเขารวมโครงการ คน 90 

   2. ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 6 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ 6 

   3. ชองทางการตลาดดิจิทัล ชองทาง 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด เดือน 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

                ผูท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ

ชุมชน OTOP ประเภทอาหาร    

     ผลกระทบ (Impact)  

                  ผูท่ีเขารวมโครงการมีทักษะในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

ประเภทอาหารมากข้ึน                                                              
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   ผลลัพธ (Outcome)  

           ผูท่ีเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจได                                                              
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
03

01
42

 

1. การศึกษาบริบทและ

ขอมูลเชิงลึก (Focus group) 

ในการหาแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและ

ผูประกอบการรวมกับ

หนวยงานภาคีเครือขายตาง 

ๆ ในจังหวัดอางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 (ต.ค.65-ธ.ค.

65) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลรำมะสัก  ตำบล

องครักษ  ตำบลชัยฤทธิ์  

จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาเชาเหมารถตูปรับ

อากาศ จำนวน 3 วัน ๆ ละ 2,450 

บาท  =7,350 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 3 วนั ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

9,000 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 3 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท = 

6,300 

- วัสดุสำนักงาน ไดแก คาถายเอกสาร 

กระดาษ A4 กระดาษปกแข็ง กระดาษ

บอรด ซีดี ปากกา สมุดบันทึก น้ำยาลบ

คำผิด คลิปหนีบกระดาษ กาว ซอง

เอกสาร เทปกาว กรรไกร ลวดเย็บ

กระดาษ และอ่ืน ๆ = 17,350 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
03

02
42

 

2. การพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน OTOP ของวิสาหกิจ

ชุมชนและผูประกอบการใน

จังหวัดอางทองดวยองค

ความรูทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อาหารดวย BCG model 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์

ทอง,ตำบลองครักษ อำเภอ

โพธิ์ทอง ,ตำบลชัยฤทธิ์ 

อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 3 คน ๆ ละ 12 วัน ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 129,600 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 

12 วัน ๆ ละ 2,450 บาท = 29,400 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 12 วัน ๆ 

1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท 

=36,000 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 12 

วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท =25,200 

- วัสดุสำหรับพัฒนา และสาธิต

ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก 

ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องปรุงรส 

วัสดุงานครัว และอ่ืนๆ สำหรับ 6 

ผลิตภัณฑ ๆ ละ 34,200 บาท = 

205,200 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 425,400.00 บาท 

425,400.00 0.00 425,400.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
03

03
42

 

3. การพัฒนาบรรจุภัณฑและ

ฉลากสินคาที่โดดเดนและ

เปนอัตลักษณสำหรับ

ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและ

ผูประกอบการในจังหวัด

อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   1.ตำบลรำมะสัก อำเภอ

โพธิ์ทอง 2.ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง  3.ตำบลชัย

ฤทธิ์ อำเภอไชโย  จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 3 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 64,800 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 6 

วัน ๆ ละ 2,450 บาท = 14,700 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 6 วนั ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

18,000 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 6 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท = 

12,600 

- คาจางออกแบบบรรจุภัณฑและฉลาก

สินคา สำหรบั 6 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 

1,500 บาท = 9,000 

- คาฉลากสินคา สำหรับ 6 ผลิตภัณฑ 

ๆ ละ 6,000 บาท = 36,000  

- คาบรรจุภัณฑ สำหรับ 6 ผลิตภัณฑ ๆ 

ละ 7,500 บาท = 45,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,100.00 บาท 

200,100.00 0.00 0.00 200,100.00 0.00 

10
31

03
03

04
42

 

4. การพัฒนาการบริหาร

จัดการธุรกิจและชองทาง

การตลาดดิจิทัลสำหรับ

ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและ

ผูประกอบการในจังหวัด

อางทองผานกลไกการดูดซับ

มูลคาทางเศรษฐกิจโดยใช 

University as a 

Marketplace และ BCG 

models 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   1.ตำบลรำมะสัก อำเภอ

โพธิ์ทอง  2.ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง  3.ตำบลชัย

ฤทธิ์ อำเภอ จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :      - คาตอบแทน

วิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ 

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 

64,800 

      - คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 

จำนวน 6 วัน ๆ ละ 2,450 บาท = 

14,700 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 6 วนั ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

18,000 

      - คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 

6 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท = 12,600 

- คาจางออกแบบกราฟกปาย จำนวน 

10 รูปแบบ ๆ ละ 1,000 บาท = 

10,000 

- วัสดุเผยแพรและประชาสัมพันธ 

ไดแก ปายไวนิล ปายอะคริลิก ปาย

สต๊ิกเกอร ปายฟวเจอรบอรด และอ่ืน 

ๆ = 30,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,100.00 บาท 

150,100.00 0.00 0.00 150,100.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
03

05
42

 

5. การถอดบทเรียนและคืน

ขอมูลสูการใชประโยชนเชิง

พ้ืนที่อยางย่ังยืนดวย

เศรษฐกิจ BCG ของวิสาหกิจ

ชุมชนและผูประกอบการ

รวมกับหนวยงานภาคี

เครือขายในจังหวัดอางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   1.ตำบลรำมะสัก อำเภอ

โพธิ์ทอง  2.ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง  3.ตำบลชัย

ฤทธิ์ อำเภอไชโย  จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :      - คาตอบแทน

วิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ 

ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 

43,200 

      - คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 

จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2,450 บาท = 

9,800 

      - คาอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน 

ๆ 1 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท 

= 12,000 

  - คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 4 

วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท = 8,400 

- คาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมถอด

บทเรียนและคืนขอมูล ไดแก ปายไวนิล 

ปายฟวเจอรบอรด และอ่ืน ๆ = 

11,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84,400 บาท 

84,400.00 0.00 0.00 0.00 84,400.00 

รวม 900,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. 1. การศึกษาบริบทและขอมูลเชิงลึก 

(Focus group) ในการหาแนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ

รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ 

ในจังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 90.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

เขาใจรูปแบบการดำเนินงานตางๆ เพ่ือ

นำไปสูเปาหมายของโครงการฯ รวมกัน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. 2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการใน

จังหวัดอางทองดวยองคความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อาหารดวย BCG model 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทอาหาร ที่ไดรับการพัฒนา และ

ยกระดับ 

ชึ้น 0.00 6.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำองคความรูทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ไปประยุกตใชในการพัฒนาทักษะการ

ผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหาร 

เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. 3. การพัฒนาบรรจุภัณฑและฉลาก

สินคาที่โดดเดนและเปนอัตลักษณ

สำหรับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการใน

จังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑและ

ฉลากสินคาที่โดดเดนและเปนอัตลักษณ

ของชุมชน 

รายการ 0.00 0.00 6.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำองคความรูตางๆ ไปบูรณา

การตอยอดในการพัฒนาความโดดเดน

ของบรรจุภัณฑและฉลากสินคาสำหรับ

ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารได 

คน 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

4. 4. การพัฒนาการบริหารจัดการ

ธุรกิจและชองทางการตลาดดิจิทัล

สำหรับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของ

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการใน

จังหวัดอางทองผานกลไกการดูดซับ

มูลคาทางเศรษฐกิจโดยใช University 

as a Marketplace และ BCG 

models 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 90.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

เขาใจรูปแบบการพัฒนาการบริหาร

จัดการธุรกิจและชองทางการตลาด

ดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. 5. การถอดบทเรียนและคืนขอมูลสู

การใชประโยชนเชิงพ้ืนที่อยางย่ังยืน

ดวยเศรษฐกิจ BCG ของวิสาหกิจชุมชน

และผูประกอบการรวมกับหนวยงาน

ภาคีเครือขายในจังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 90.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูที่ไดไปใชประโยชน

เชิงพ้ืนที่อยางย่ังยืน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ชุมชน และภาคีเครือขายอาจไมเขาใจในวัตถุประสงค

ของโครงการ และเปาหมายการดำเนินโครงการ รวมทั้ง

ความไมสมำ่เสมอของกลุมเปาหมายในการเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การทำความเขาใจกับชุมชนและภาคีเครือขายแบบมีสวนรวม เพื่อ

ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับขอมูลเก่ียวกับการดำเนนิโครงการที่ถูกตอง 

รวมทั้งจัดกระบวนการทำงานใหเปนระบบตรงกับความตองการ

ของกลุมเปาหมาย โดยอาศัยผูนำชุมชน/ผูนำกลุมชวยสนบัสนุน 

และหนวยงานภาคเครือ 

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.พิทยา ใจคำ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการ S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัตเพ่ือการสงเสริมสมรรถนะเยาวชนสูพลเมืองคุณภาพของ 

    ประเทศไทย รหัสโครงการ 6608000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตามบริบท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเห็นความสำคัญ

ตอการปลูกฝงแนวคิดท่ีดีตอการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใหกับเยาวชนคนรุนใหม จึงมีเปาหมายในการจัด

โครงการการสงเสริมสงเสริมความสามารถของเยาวชนรุนใหม ภายใตโครงการ “S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัต

เพ่ือการสงเสริมสมรรถนะเยาวชนสูพลเมืองคุณภาพของประเทศไทย” เพ่ือใหเยาวชนคนรุนใหมในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เกิดความตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเปนการสรางความรัก ความสามัคคี สามารถนำความรู และประสบการณท่ี

ไดรับไปขยายผลหรือเผยแพรในครอบครัว หนวยงานและชุมชน เพ่ือกาวสูสังคมยุคอุตสาหกรรมอนาคตพลวัต 

(S-curve) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความตระหนักรูรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเอง และผูอ่ืน 

2) เพ่ือสงเสริมการบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกับการเรียนรู

ประชาธิปไตยภายใตสถานการณอุตสาหกรรมอนาคตพลวัต (S-curve) ของเยาวชนคนรุนใหม 

5. กลุมเปาหมาย 

 เยาวชนหรือนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรืออางทอง จำนวน 120 คน  

6. วิธีการดำเนินงาน  

      1) การพัฒนาสมรรถนะเยาวชนไทยสูพลเมืองคุณภาพภายใตอุตสาหกรรมอนาคตพลวัต (S-curve) 

      2) การสังเคราะหและถอดบทเรียนเพ่ือสงเสริมการเปนพลเมืองท่ีดีของเยาวชนไทยภายใตอุตสาหกรรม 

          อนาคตพลวัต (S-curve) 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูทีเ่ขารวมโครงการ คน 120 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจในหนาที่ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และมีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มี

คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณและสังคม 

รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ผูท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในเรื่องของความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของ

ตนเอง และผูอ่ืน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูท่ีเขารวมโครงการมีความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเอง และผูอ่ืนมากข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผูท่ีเขารวมโครงการสามารถใชชีวิตในสังคมดวยความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของ

ตนเอง และผูอ่ืน ตามสิทธิพลเมืองภายใตกรอบรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
08

01
42

 

1. 1. การพัฒนาสมรรถนะ

เยาวชนไทยสูพลเมือง

คุณภาพภายใตอุตสาหกรรม

อนาคตพลวัต (S-curve) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 (ม.ค-มี.ค.66) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หรืออางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 28,800 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 4 

วัน ๆ ละ 2,500 บาท = 10,000 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

12,000 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 4 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท = 

8,400 

- วัสดุฝกอบรมและวัสดุงานครัว ไดแก 

ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องปรุงรส 

วัตถุเจือปนอาหาร และอ่ืนๆ  = 10,400 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 69,600.00 บาท 

69,600.00 0.00 69,600.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
08

02
42

 

2. 2. การสังเคราะหและถอด

บทเรียนเพ่ือสงเสริมการเปน

พลเมืองที่ดีของเยาวชนไทย

ภายใตอุตสาหกรรมอนาคต

พลวัต (S-curve) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.66) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หรืออางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 14,400 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 2 

วัน ๆ ละ 2,500 บาท =5,000 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 2 วนั ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

6,000 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 2 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท = 

4,200 

- วัสดุสำนักงาน ไดแก คาถายเอกสาร  

= 800 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,400.00 บาท 

30,400.00 0.00 0.00 30,400.00 0.00 

รวม 100,000     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. 1. การพัฒนาสมรรถนะ

เยาวชนไทยสูพลเมืองคุณภาพ

ภายใตอุตสาหกรรมอนาคตพลวัต 

(S-curve) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่เขารวมกิจกรรม คน 0.00 120.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการมีความ

เขาใจในหนาที่ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และ

มีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งกายใจ สติปญญา อารมณและสังคม 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. 2. การสังเคราะหและถอด

บทเรียนเพ่ือสงเสริมการเปน

พลเมืองที่ดีของเยาวชนไทย

ภายใตอุตสาหกรรมอนาคตพลวัต 

(S-curve) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่เขารวมโครงการ คน 0.00 0.00 120.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการมีความ

เขาใจในหนาที่ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และ

มีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งกายใจ สติปญญา อารมณและสังคม 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ความไมสะดวกในการกำหนดวนัและระยะเวลาในการเขา

ดำเนินกิจกรรม 

ติดตอประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบภายในโรงเรียน หรือ

ผูนำชุมชนเพื่อหาชวงวนัและเวลาที่เหมาะสม 

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.พิทยา ใจคำ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ 6608000008 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)  

 KPI:BB 204 รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา (รอยละ 15) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันท่ีมีความเหลื่อมล้ำในชวงรายไดของประชาชนในชุมชนฐานราก             

ท้ังท่ีเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสถานการณ  การแพร

ระบาดของโคโรนาไวรัส-2019 (COVID-19) นำไปสูแนวทางการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน กอใหเกิด

รายไดและแกปญหาการวางงานของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ซ่ึงเปนกระบวน  

การพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได ท้ังยังเปนแนวทางสงเสริมใหประชาชนเกิดการ

รวมกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำ

สินคามาจำหนายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชนซ่ึงการดำเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแก

ประชาชนอยางท่ัวถึง  และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญาตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของกลุมอาชีพตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมีความ

เขมแข็งตอชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจน

แกปญหาผูมีรายไดนอยตลอดจนผูท่ีไมมีอาชีพใหมีรายไดเสริม  อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนให

อยูอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ลักษณะการดำเนินงานของโครงการการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเปาหมายใหประชาชนไดรับการพัฒนา

อาชีพและมีรายได เศรษฐกิจครัวเรือนมีความม่ันคง สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ดาน

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดทำขอมูลพ้ืนฐานเชิงพ้ืนท่ี ดานทรัพยากรทองถ่ิน ความตองการพ้ืนฐานชุมชนผานกระบวน การรับ

ฟงความคิดเห็นของครัวเรือน ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ กลุมอาชีพ ในพ้ืนท่ีชุมชน 

2) เพ่ือพัฒนาแนวทางสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี

ในพ้ืนท่ีชุมชน 

3) เพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพในระดับครัวเรือน กลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพ ท้ังดานเกษตร อาหาร 

หัตถกรรม ดวยนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4)  เพ่ือสรางระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร การเงิน การบัญชี การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต

และระบบการตลาดท่ีดี นำไปสูความม่ันคงของรายไดและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
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5. กลุมเปาหมาย 

    ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดอางทอง  

       1) ชุมชนในพ้ืนท่ีตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง  

       2) ชุมชนในพ้ืนท่ีตำบล อำเภอแสวงหา  

       3) ชุมชนในพ้ืนท่ีตำบลอบทม อำเภอสามโก ลำดับท่ี1-3จำนวนท้ังสิ้น 46 ครัวเรือน  

       4) วสิาหกิจชุมชนทุงบัแดงอำเภอบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 คน 

       5) สมาชิกบานดอนทอง อ.แสวงหา จ.อางทอง จำนวน 50 คน 

       6) ชุมชนบานทางพระ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง จำนวน 20 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ 

2) ศึกษาบริบทพ้ืนท่ีในชุมชนและสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

3) จัดกระบวนการเรียนรูและสาธิตนวัตกรรมการอกแบบนวัตกรรมท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

4) การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานภูมิปญญาและพฤฒพลังของชุมชน 

5) การพัฒนาบรรจุภัณฑและฉลากสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานภูมิปญญาและพฤฒพลัง 

              ของชุมชน 

6) การพัฒนาชองทางการตลาดผานกลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจระดับพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานภูมิปญญาและ 

              พฤฒพลังของชุมชน 

7) การถอดบทเรียนและพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนอยางมีสวนรวมบนพ้ืนฐานภูมิปญญาและพฤฒพลังของ 

              ชุมชน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,660,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ผูเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชุมชน 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูและสามารถนำไปใชประโยชน รอยละ 80 

   2. รอยละรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 

เชิงเวลา   

   1. โครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 100 
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11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ชุมชนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการสรางอาชีพรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ 

2) คนในชุมชนทองถ่ินไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) การสรางงาน สรางอาชีพและรายได กอใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน 

2) คนในชุมชนทองถ่ินไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
05

01
42

 

1. การสำรวจและวิเคราะห

ความตองการชุมชนอยางมี

สวนรวม (ผศ.ดร.ประดินนัท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค.65) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนใน

จังหวัดอางทอง 3 ชุมชน 

ไดแก 1) ชุมชนในพ้ืนที่ตำบล

ทางพระ อำเภอ       โพธิ์

ทอง 2) ชุมชนในพ้ืนที่ตำบล 

อำเภอแสวงหา และ 3) 

ชุมชนในพ้ืนที่ตำบลอบทม 

อำเภอสามโก จำนวนทั้งสิ้น 

46 ครัวเรือน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

 คาตอบแทนวิทยากร  64,800 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 12,600  

บาท 

 - คาอาหารกลางวัน 18,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 15,000 

บาท 

- คาวิเคราะหขอมูล   9,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ 6,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 125,400 บาท 

125,400 125,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
05

02
42

 

2. การสงเสริมและพัฒนา

อาชีพตามบริบทชมุชน (ผศ.

ดร.ประดินันท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 

( ม.ค-มี.ค. และ เม.ย.-มิ.ย.

66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนใน

จังหวัดอางทอง 3 ชุมชน 

ไดแก 1) ชุมชนในพ้ืนที่ตำบล

ทางพระ อำเภอ       โพธิ์

ทอง 2) ชุมชนในพ้ืนที่ตำบล 

อำเภอแสวงหา และ 3) 

ชุมชนในพ้ืนที่ตำบลอบทม 

อำเภอสามโก จำนวนทั้งสิ้น 

46 ครัวเรือน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

- คาตอบแทนวิทยากร  432,000 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  50,400 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน  72,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 60,000 

บาท 

- คาวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑใน

หองปฏิบัติการ 90,000 บาท 

  - คาวิเคราะหขอมูล 9,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ 

180,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 893,400.00 บาท 

893,400 0.00 595,600.00 297,800.00 0.00 
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รหัส 
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หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 
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ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
05

03
42

 

3. การประเมินผลและคืน

ขอมูลชุมชน (ผศ.ดร.

ประดินันท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนใน

จังหวัดอางทอง 3 ชุมชน 

ไดแก 1) ชุมชนในพ้ืนที่ตำบล

ทางพระ อำเภอ       โพธิ์

ทอง 2) ชุมชนในพ้ืนที่ตำบล 

อำเภอแสวงหา และ 3) 

ชุมชนในพ้ืนที่ตำบลอบทม 

อำเภอสามโก จำนวนทั้งสิ้น 

46 ครัวเรือน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร    

97,200 บาท 

คาใชสอยและคาวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  18,900 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน  27,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ  22,500 

บาท 

- คาวิเคราะหขอมูล 9,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ 6,600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 181,200.00 บาท 

181,200 0.00 0.00 0.00 181,200.00 

10
31

04
05

04
42

 

4. ศึกษาบริบทพ้ืนที่ (Area-

based data) ในการหาแนว

ทางการพัฒนารวมกับ

หนวยงานภาคีเครือขายตาง 

ๆ ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (รศ.ดร.

พิทยา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลคลองจิก อำเภอบาง

ปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 1 

วัน ๆ ละ 2,000 บาท = 2,000 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

3,000 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 1 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท 

=2,100 

คาวัสดุ 

- วัสดุสำนักงาน ไดแก คาถายเอกสาร 

กระดาษ A4 ซีดี ปากกา สมุดบันทึก 

น้ำยาลบคำผิด คลิปหนีบกระดาษ กาว 

เทปกาว กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ และ

อ่ืน ๆ 2,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
05

05
42

 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานภูมิ

ปญญาและพฤฒพลังของ

ชุมชน (รศ.ดร.พิทยา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลคลองจิก อำเภอบาง

ปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 28,800 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 4 

วัน ๆ ละ 2,000 บาท = 8,000 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 4 วนั ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

12,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 4 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท = 

8,400 

- วัสดุสำหรับพัฒนา และสาธิต

ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก 

ผลผลิตทางการเกษตร วัสดุงานครัว 

และอ่ืนๆ สำหรับ 2 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 

46,400 บาท = 92,800 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

150,000 0.00 150,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 
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ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
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(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
05

06
42

 

6. การพัฒนาบรรจุภัณฑและ

ฉลากสินคาที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานภูมิ

ปญญาและพฤฒพลังของ

ชุมชน(รศ.ดร.พิทยา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลคลองจิก อำเภอบาง

ปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 14,400 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 2 

วัน ๆ ละ 2,000 บาท = 4,000 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 2 วนั ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

6,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 2 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท = 

4,200 บาท 

- คาจางออกแบบบรรจุภัณฑและฉลาก

สินคา สำหรับ 2 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 

1,500 บาท = 3,000 บาท 

- คาบรรจุภัณฑและฉลากสินคา สำหรับ 

2 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 29,200 บาท = 

58,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90,000.00 บาท 

90,000 0.00 0.00 90,000.00 0.00 

10
31

04
05

07
42

 

7. การพัฒนาชองทาง

การตลาดผานกลไกดูดซับ

มูลคาทางเศรษฐกิจระดับ

พ้ืนที่บนพ้ืนฐานภูมิปญญา

และพฤฒพลังของชุมชน (รศ.

ดร.พิทยา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลคลองจิก อำเภอบาง

ปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท =  14,400 

บาท 

 - คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 

2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท = 4,000 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 2 วัน ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

6,000 บาท 

 - คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 2 

วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 

บาท = 4,200 บาท  

- วัสดุเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดแก 

คาถายเอกสาร ปายไวนิล และอ่ืน ๆ = 

1,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000.00 บาท 

30,000 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 
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ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
05

08
42

 

8. การถอดบทเรียนและ

พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน

อยางมีสวนรวมบนพ้ืนฐานภูมิ

ปญญาและพฤฒพลังของ

ชุมชน(รศ.ดร.พิทยา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลคลองจิก อำเภอบาง

ปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร 

จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 7,200 บาท 

 - คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 

1 วัน ๆ ละ 2,000 บาท = 2,000 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน ๆ 1 

ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 

3,000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 1 วัน 

ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท = 

2,100 บาท 

- คาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมถอด

บทเรียนและพัฒนาศูนยการเรียนรู

ชุมชน ไดแก ปายไวนิล ปายฟวเจอร

บอรด กระดาษแข็ง ไมไผ และอ่ืน ๆ  

5,700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

10
31

04
05

09
42

 

9. ศึกษาพ้ืนที่และเรียนรู

นวัตกรรมชุมชน (ผศ.ดร.ป

ทิตตา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบานดอนทอง อ.

แสวงหา จ.อางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม (1วันx50คนx2ม้ือx35บาท)  

คาอาหารกลางวัน (1วันx50คนx1ม้ือ

x100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท 

 

8,500 8,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
05

10
42

 

10. พัฒนาและออกแบบ

นวัตกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือ

สรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบ 

นวัตกรรมที่ 1 (ผศ.ดร.ปทิต

ตา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   สมาชิกชุมชนบานดอนทอง 

อ.แสวงหา จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม (1วันx50คน2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx50คนx1ม้ือ

x100บาท) 

คาวัสดุ 24,400 บาท 

คาตอบแทนวิทยากร (1วันX2คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,100 บาท 

 

40,100 0.00 40,100.00 0.00 0.00 

10
31

04
05

11
42

 

11. พัฒนาและออกแบบ

นวัตกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือ

สรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบ 

นวัตกรรมที่ 2 (ผศ.ดร.ปทิต

ตา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

ถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบานดอนทอง อ.

แสวงหา จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม (1วันx50คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx50คนx1ม้ือ

x100บาท) 

คาวัสดุ 20,000 บาท 

คาตอบแทนวิทยากร (1วันX2คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,700 บาท 

 

35,700 0.00 35,700.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
05

12
42

 

12. กิจกรรมเปดเวทีการ

ถายทอดและประเมินผล

สำเร็จของโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบานดอนทอง อ.

แสวงหา จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม (1วันx50คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx50คนx1ม้ือ

x100บาท) 

คาตอบแทนวิทยากร (1วันX2คนX6

ชั่วโมงX600บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,700 บาท 

 

15,700 0.00 0.00 15,700.00 0.00 

10
31

04
05

13
42

 

13. กิจกรรมที่ 1 การอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิต

ถานชีวภาพและน้ำสมควันไม

จากวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร(ดร.สุทธยศ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.66) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบานทางพระ ตำบล

ทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

7,200 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1,400 บาท 

คาอาหารกลางวัน 2,000 บาท 

คาเชารถตูปรับอากาศ 2,500 บาท 

คาจางเหมาผลิตเตาเผาผลิตถนแบบถัง 

20,000 บาท 

คาวัสดุในการดำเนินโครงการ 16,900 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000  บาท 

50,000 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
31

04
05

14
42

 

14. การสงเสริมการผลติถาน

ชีวภาพและน้ำสมควันไมดวย

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ใหแกชุมชนที่สนใจ(ดร.สุทธ

ยศ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.มิ.ย.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบานทางพระ ตำบล

ทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาจางออกแบบสติก

เกอรสำหรับติดบรรจุภัณฑ 5,000 บาท 

คาวัสดุบรรจุภัณฑสำหรับถานชีวภาพ

และน้ำสมควันไม 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท 

10,000 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 1,660,000     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การสำรวจและวิเคราะหความ

ตองการชุมชนอยางมีสวนรวม (ผศ.ดร.

ประดินันท) 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนครั้งในการ

สำรวจและวิเคราะหความตองการชุมชน

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

ครั้ง 3.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลความตองการ

ของชุมชน 

รายการ 3.00 0.00 0.00 0.00 

2. การสงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม

บริบทชุมชน (ผศ.ดร.ประดินันท) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่เขา

รวมโครงการ 

คน 0.00 60.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เขารวม

กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ       

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 15.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

3. การประเมินผลและคืนขอมูลชุมชน 

(ผศ.ดร.ประดินันท) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมโครงการ

ประเมินและคืนขอมูลชุมชน 

คน 0.00 0.00 0.00 90.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่เขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. ศึกษาบริบทพ้ืนที่ (Area-based 

data) ในการหาแนวทางการพัฒนา

รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รศ.ดร.

พิทยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

เขาใจรูปแบบการดำเนินงานตางๆ เพ่ือ

นำไปสูเปาหมายของโครงการฯ รวมกัน ไม

นอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานภูมิ

ปญญาและพฤฒพลังของชุมชน (รศ.

ดร.พิทยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทอาหาร 

ชึ้น 0.00 2.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำองคความรูทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป

ประยุกตใชในการพัฒนาทักษะการผลิต

สินคา OTOP ประเภทอาหาร เพ่ือใหได

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม

นอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. การพัฒนาบรรจุภัณฑและฉลาก

สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบน

พ้ืนฐานภูมิปญญาและพฤฒพลังของ

ชุมชน(รศ.ดร.พิทยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑและฉลาก

สินคา 

ชึ้น 0.00 0.00 2.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำองคความรูตางๆ ไปบูรณาการ

ตอยอดในการพัฒนาความโดดเดนของ

บรรจุภัณฑและฉลากสินคาสำหรับ

ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารได ไม

นอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

7. การพัฒนาชองทางการตลาดผาน

กลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจระดับ

พ้ืนที่บนพ้ืนฐานภูมิปญญาและพฤฒ

พลังของชุมชน (รศ.ดร.พิทยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

เขาใจรูปแบบการพัฒนาชองทางการตลาด

สำหรับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ไมนอย

กวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. การถอดบทเรียนและพัฒนาศูนย

การเรียนรูชุมชนอยางมีสวนรวมบน

พ้ืนฐานภูมิปญญาและพฤฒพลังของ

ชุมชน(รศ.ดร.พิทยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่เขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูที่ไดไปใชประโยชนเชิง

พ้ืนที่อยางย่ังยืน ไมนอยกวารอยละ 

 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

9. ศึกษาพ้ืนที่และเรียนรูนวัตกรรม

ชุมชน (ผศ.ดร.ปทิตตา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมโครงการ คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการ

เขาใจในการดำเนินงาน 

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

10. พัฒนาและออกแบบนวัตกรรม

รวมกับชุมชนเพ่ือสรางนวัตกรรมชุมชน

ตนแบบ นวัตกรรมที่ 1 (ผศ.ดร.ปทิต

ตา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูเขารวม

อบรมไดความรูเก่ียวกับการพัฒนาและ

ออกแบบนวัตกรรม 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

11. พัฒนาและออกแบบนวัตกรรม

รวมกับชุมชนเพ่ือสรางนวัตกรรมชุมชน

ตนแบบ นวัตกรรมที่ 2 (ผศ.ดร.ปทิต

ตา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมชุมชน

ตนแบบ 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

12. กิจกรรมเปดเวทีการถายทอดและ

ประเมินผลสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผูเขารวมกิจกรรม

เปดเวทีการถายทอดและประเมินผลสำเร็จ

ของโครงการ 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับขอความรูจาก

การถายทอด 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

13. กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง

ปฏิบติัการเรื่อง การผลิตถานชีวภาพ

และน้ำสมควันไมจากวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร(ดร.สุทธยศ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เตาเผาถานชีวภาพที่

สามารถผลิตถานชีวิภาพพรอมน้ำสมควัน

ไม 

ชึ้น 0.00 4.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรหรือ

ประชาชนที่เขารวมโครงการมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 15.00 0.00 0.00 

14. การสงเสริมการผลิตถานชีวภาพ

และน้ำสมควันไมดวยวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรใหแกชุมชนที่สนใจ(ดร.สุทธ

ยศ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานการผลิตถาน

ชีวภาพและน้ำสมควันไมดวยวัสดุเหลือทิ้ง 

ชึ้น 0.00 0.00 4.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูและสามารถนำไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การไมกลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง และเปดเผย

ขอมูลที่แทจริงของชุมชน 

การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการ

ดำเนินโครงการ 

ความไมตอเนื่องในการเขารวมดำเนินกิจกรรมของชุมชน การใหความมั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการวางแผนการ

ดำเนินงานที่เหมาะสม และการเชญิวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมมีความกังวลในเร่ือง

งบประมาณหรือการใหขอมูลเร่ืองรายได 

การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการ

ดำเนินโครงการ 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม    

     รหัสโครงการ 6608000010 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตามบริบท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :   

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีพันธกิจ หลักนอกจากการพัฒนา

บัณฑิตแลวยังเปนหนวยงานท่ีมุงเนนการพัฒนาชุมชน ทองถ่ินเปนสำคัญ ซ่ึงในการบริหารจัดการการดำเนินงานตาง ๆ 

ในมหาวิทยาลัยจึงไดเนนการดำเนินงานเพ่ือมุงเนนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง นอกจากการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีแลวนั้น

ยังไดเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝงองคความรู กระบวนการ และการประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยการบูรณาการรวมกับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขากับการบริการ

วิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสามารถประยุตใชในการพัฒนา

ชุมชนทองถ่ิน 

5. กลุมเปาหมาย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  

6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 16 

เชิงคุณภาพ    

   1. การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับการบริการ

วิชาการ วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อยางนอย 

รายวิชา 16 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอ รอยละ 100 
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11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการบริการวิชาการ การ

วิจยัและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     ผลกระทบ (Impact)  

           บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสามารถประยุตใชในการพัฒนา

ชุมชนทองถ่ิน 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
09

01
42

 

1. เสริมสรางสมรรถนะทาง

คณิตศาสตรสำหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 (มกราคม - 

มีนาคม 2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ 

ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 

บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

เปนเงิน 4,200 บาท  

- คาถายเอกสารและคาเขาเลม 

เปนเงิน 7,200 บาท  

- คาจางพิมพเอกสาร เปนเงิน 

600 

- คาวัสดุ เปนเงิน 10,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
09

02
42

 

2. บูรณาการเรียนการสอน

กับการบริการวิชาการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส2 และไตรมาส 3 

(มกราคม-มิถุนายน 2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   นักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในเขตพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

- คาใชสอย 12,000 บาท 

- คาวัสดุ 10,800 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 0.00 

10
31

09
09

03
42

 

3. โครงการบูรณาการ

งานวิจัยและการบริการ

วิชาการสาขาคหกรรมศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค 65 – 

31 ธ.ค. 65) 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7,200 บาท 

- คาใชสอย 12,000 บาท 

- คาวัสดุ 10,800 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
09

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำ

ผลิตภัณฑดูแลผิวสำหรับผูสูง

วัยใน ต.บานซุง อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 ( ม.ค. 66 - 

มี.ค. 66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงพยาบานสงเสริม

สุขภาพตำบลบานซุง อ.นคร

หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ 

ละ 600 บาท เปนเงิน 7200 

บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 

เปนเงิน 2100 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 

1 ม้ือๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 

1500 บาท 

- คาพาหนะ 1 คัน เปนเงิน 

1800 บาท 

- คาถายเอกสาร 30 เลมๆ 90 

บาท เปนเงิน 2700 บาท 

- คาจางพิมพเอกสาร 260 หนาๆ 

ละ 15 บาท เปนเงิน 3900 บาท 

- คาวัสดุ เปนเงิน 10800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
09

05
42

 

5. แนวทางการอนุรักษ

โบราณสถานดวยความรูทาง

จุลชีววิทยาสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   นักเรียนระดับมัฐยมศึกษา

ตอนปลาย ของโรงเรียนใน

จังหวัดอางทอง 

พระนครศรีอยุธยา สระบุร ี

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 12000 บาท 

- คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

10
31

09
09

06
42

 

6. เทคโนโลยีดีเอ็นเอสำหรับ

งานดานเทคโนโลยีการเกษตร

สมัยใหม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา อางทอง 

และสระบุร ี

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ 

ละ 600 บาท เปนเงิน 7200 

บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 60 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 

เปนเงิน 4200 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 

1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 

6000 บาท 

- คาพาหนะ 1800 บาท 

- คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
09

07
42

 

7. โครงการอบรมการใช

โปรแกรมสำเร็จรูปในการ

ผลิตชิ้นงาน และควบคุม 

เครื่องจักรในงาน

อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  คาตอบแทน

วิทยากร (1 คน 12 ชัว่โมง ๆ ละ 

600 บาท = 7,200 บาท 

คาอาหารวาง (20 คน ๆ ละ 4 

ขวด ๆ ละ 6 บาท = 480 บาท) 

คาอาหารกลางวัน (20 คน ๆ ละ 

2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท = 2,000 

บาท) 

คาจางทำเอกสารประกอบการ

อบรม ชุดที่ 1 (20 คน ๆ ละ 1 

ชุด ๆ ละ 250 บาท = 5,000 

บาท) 

คาจางทำเอกสารประกอบการ

อบรม ชุดที่ 2 (20 คน ๆ ละ 1 

ชุด ๆ ละ 226 บาท = 4,520 

บาท) 

คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
09

08
42

 

8. การพัฒนาความรู ความ

เขาใจ และทักษะการ

ออกแบบและการเขียน

โปรแกรมควบคุม       ยาน

ยนตไฟฟาอยางงาย (Simple 

Electric Vehicle, S.E.V.) 

ดวยกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา โดยฑูต

สะเต็มจากศูนยสะเต็มศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   ครูและนักเรียนในเขตพ้ืนที่

การศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาวิทยากร  1 

คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 7200 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

160 คน ๆ 2 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท 

เปนเงิน 8000 บาท 

- คาจางจัดทำเอกสาร

ประกอบการอบรม 160 เลม ๆ 

25 บาท เปนเงิน 4000 บาท 

- คาวัสดุ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

เปนเงิน 10800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
09

09
42

 

9. โครงการประเมินคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – 

เดือนธันวาคม 2565) 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนมัธยมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหรือพ้ืนที่

ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ 

ละ 600 บาท เปนเงิน 7200 

บาท 

- คาเชาเหมาตูปรับอากาศ 1 

ครั้ง  เปนเงิน 2,500 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ 

ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท เปน

เงิน 3000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 

คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ 35 บาท เปน

เงิน 2100 บาท 

- คาจางวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

30 ชุด ๆ ละ 80 บาท เปนเงิน 

2400 บาท 

- คาจางออกแบบสื่อ

ประกอบการอบรม เปนเงิน 

2000 บาท 

- วัสดุดำเนินกิจกรรม เปนเงิน 

10800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

09
09

10
42

 

10. การพัฒนาและออกแบบ

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

จากแพะเนื้อปลดระวางสูการ

ใชประโยชนเชิงพาณิชยของ

กลุมแปลงใหญแพะเนื้อ

จังหวัดอางทอง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์

ทอง จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 

6 ชม ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

7200 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 

จำนวน 2 วัน ๆ ละ 2,450 บาท 

เปนเงิน 4900 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 2 

ม้ือ ๆ ละ 20 ชุด ๆ 100 บาท 

เปนเงิน 4000 บาท 

- คาอาหารวาง-เครื่องด่ืม จำนวน 

2 ม้ือ ๆ ละ 20 ชุด ๆ 35 บาท 

เปนเงิน 2800 บาท 

- คาจางออกแบบฉลากสินคา 

จำนวน 1 รูปแบบ ๆ ละ 300 

บาท เปนเงิน 300 บาท 

- คาวัตถุดิบและอุปกรณสำหรับ

ใชในการพัฒนา การเตรียม การ

วิเคราะหคุณภาพ และจัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ไดแก วัตถุดิบ วัสดุงานครัว และ

อ่ืน ๆ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 

10,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
09

11
42

 

11. โครงการการอบรม

เทคโนโลยีอัตโนมัติและ

หุนยนต เพ่ือการประยุกตใช

งานในกระบวนการผลิต 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 7,200 บาท 

- คาใชสอย 12000 บาท 

- คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
09

12
42

 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ“การ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครศรอยุธยา/ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเขต

พ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

- คาใชสอย 12000 บาท 

- คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
09

13
42

 

13. การจัดการศัตรูขาวดวย

ชีววิธี และประเพณีทำขวัญ

ขาว 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   เขตพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ 

ละ 600 บาท เปนเงิน 7200 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 

1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 

4000 บาท 

- คาพาหนะ 2 คัน 2 ครั้งๆ ละ 

2000 บาท เปนเงิน 8000 บาท 

- คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
09

14
42

 

14. โครงการบูรณาการ

บริการวิชาการกับการเรียน

การสอน  เพ่ือปองกันการติด

เชื้อในนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาและพัฒนา

ศักยภาพในการชวยฟนคืน

ชีพของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา โรงเรียนขยาย

โอกาสสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในเขต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   นักเรียนโรงเรียนขยาย

โอกาสในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในเขต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

- คาใชสอย 12000 บาท 

- คาวัสดุ 10800 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
09

15
42

 

15. แนวทางการตรวจวัด 

วิเคราะหและประเมินสารเคมี

อันตราย ความรอน แสงสวาง 

และเสียง สำหรับเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับวิชาชีพ และผูที่

เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 12000 บาท 

- คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
09

16
42

 

16. โครงการพัฒนา

นวัตกรรมสำหรับการเรียน

การสอนดวยแอปพลิเคชัน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

- คาใชสอย 12000 บาท 

- คาวัสดุ 10800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

รวม 480,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. เสริมสรางสมรรถนะทางคณิตศาสตร

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 2.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

2. บูรณาการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม ไม

นอยกวา 

คน 0.00 20.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง

พอใจของผูรบับริการมีความพึงพอใจ

ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

3. โครงการบูรณาการงานวิจัยและการ

บริการวิชาการสาขาคหกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน/

นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรม มีความ

สนใจในกิจกรรมมีความพึงพอใจตอ

การจัดกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ

ดูแลผิวสำหรับผูสูงวัยใน ต.บานซุง อ.

นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 

คน 0.00 25.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ในการอบรมไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

5. แนวทางการอนุรักษโบราณสถาน

ดวยความรูทางจุลชีววิทยาสูโรงเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่กำลัง

ศึกษาในระดับมัฐยมศึกษาตอนปลาย 

คน 40.00 0.00 40.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรวมกิจกรรมมี

ความรูและสามาถใชเทคนิคเบื้องตน

ทางจุลชีววิทยาสำหรับศึกษา

จุลินทรียในสิ่งแวลดอมได 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

6. เทคโนโลยีดีเอ็นเอสำหรับงานดาน

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียนในเขต

พ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

อางทอง และสระบุร ี

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน และ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

สมัยใหมผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตามเกณฑที่กำหนด 

รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 

7. โครงการอบรมการใชโปรแกรม

สำเร็จรูปในการผลิตชิ้นงาน และ

ควบคุม เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

อัตโนมัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สามารถใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการ

สั่งงานเครื่องจักรได 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

สามารถนำความรูที่ไดนำไปใช

ประโยชนในการฝกงานและการ

ออกไปทำงานเม่ือจบการศึกษา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. การพัฒนาความรู ความเขาใจ และ

ทักษะการออกแบบและการเขียน

โปรแกรมควบคุม       ยานยนตไฟฟา

อยางงาย (Simple Electric Vehicle, 

S.E.V.) ดวยกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา โดยฑูตสะเต็ม

จากศูนยสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม 

คน 160.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. โครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมการ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการเกิดกระบวนการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. การพัฒนาและออกแบบ

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากแพะ

เนื้อปลดระวางสูการใชประโยชนเชิง

พาณิชยของกลุมแปลงใหญแพะเนื้อ

จังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรชุมชน คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจตอ

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. โครงการการอบรมเทคโนโลยี

อัตโนมัติและหุนยนต เพ่ือการ

ประยุกตใชงานในกระบวนการผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่เขารวมโครงการ

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพที่สูงข้ึน 

13. การจัดการศัตรูขาวดวยชีววิธี และ

ประเพณีทำขวัญขาว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

เกษตรกร ไมนอยกวา 

คน 0.00 10.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำองค

ความรูไปใชตอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

14. โครงการบูรณาการบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอน  เพ่ือปองกันการ

ติดเชื้อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ

พัฒนาศักยภาพในการชวยฟนคืนชีพ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน

ขยายโอกาสสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการไมต่ำกวารอยละ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูและ

ทักษะในการชวยฟนคืนชีพของ

นักเรียนที่เขารวมโครงการไมนอย

กวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

15. แนวทางการตรวจวัด วิเคราะหและ

ประเมินสารเคมีอันตราย ความรอน 

แสงสวาง และเสียง สำหรับเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทำงานระดับ

วิชาชีพ และผูที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 

เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 

คน 0.00 70.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 

มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการดาน

อาชวีอนามัยและความปลอดภัยใน

สถานประกอบการเพ่ิมมากข้ึน ไม

นอยกวา 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

16. โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับ

การเรียนการสอนดวยแอปพลิเคชัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุมเปาหมาย

เขารวมอบรม ไมนอยกวา 

คน 0.00 25.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เขารับการ

อบรมมีความพึงพอใจโดยรวมตอ

โครงการ ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน   รหัสโครงการ 6608000013 

      

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.2 พัฒนาผูประกอบการในพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงทางดานอาหาร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66201 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน University as a Marketplace 

    ผลผลติ/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 201 จำนวนองคความรู และ/หรือนวัตกรรมท่ีดำเนินการรวมกับชุมชน (5 องคความรู) 

KPI:BB 202 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพท่ีสูงข้ึน (10 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเล็งเห็นความสำคัญของสินคาจากโครงการ OTOP จึงไดออก

นโยบายและแผนงานตางๆ อยางตอเนื่อง (ภายใตกรอบยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

ตามแนวพระราชดำริ) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหสินคาจากโครงการ OTOP  ไดมีโอกาสขยายตลาดออกสู

ตางประเทศใหมากข้ึน  เปนการใชทรัพยากรและวัตถุดิบของประเทศอยางคุมคา และเพ่ิมแนวทางในการสรางรายได

ใหแกชุมชนและประเทศรวมถึงการชวยกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืนตอไปในระยะยาว 

ดังนั้นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร จึงไดจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP ของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา 

อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP 

 2) พัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุพ้ืนบาน 

3) เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน 

4) ยกระดับผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

5) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากงานคราฟตใหมีคุณภาพระดับ OTOP จำนวน 6 ผลิตภัณฑ 

 6) เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนบานเกาะเรียน จำนวน 30 คน 

 7) เพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑจากงานคราฟตสำหรับถายทอดความรู จำนวน 1 ศูนย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกชุมชนหนองน้ำใหญ อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50 คน (5 ชุมชน 

ชุมชนตนสะตือสามตน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เกษตรกรในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบานกรด (ดอกไมประดิษฐจาก

ตนโสนหางไก) ตำบลบานกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เกษตรกร และประชาชนท่ีสนใจในชุมชน หมู 2 ตำบลบานแค อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุ 
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6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีในชุมชนและสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ  

3) ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,849,100.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ไดผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. ชุมชนมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดและสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. - รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

        1. มีผลิตภัณฑของชุมชนท่ีมีคุณภาพ (OTOP) 

        2. ชุมชนไดนวัตกรรมในการตอยอดการประกอบอาชีพโดยสรางกระบวนการเรีนยรูแบบมีสวนรวมนวัตกรรม

ตนแบบในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเปนการวางรากฐานท่ีม่ันคงใหกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหเกิด

การกระจายรายได นำไปสูการแกปญหาความจนและลดชองวางความเหลื่อมล้ำ ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไดนวัตกรรมชุมชนตนแบบสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและชวยแกปญหาดานอาชีพและรายไดแกชุมชน  
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

01
42

 

1. ศึกษาพ้ืนที่และเรียนรู

นวัตกรรมชุมชนใน

กลุมเปาหมาย (ผศ.ดร.ปทิตตา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลหนองน้ำใหญ อำเภอผัก

ไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหารวาง

และเครือ่งด่ืม (1วันx50คนx2ม้ือ

x50บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx50คนx1

ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 5,000 บาท 

คาตอบแทนวิทยากร (1วันX3คน

X6ชั่วโมงX600บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,800บาท 

 

25,800.00 25,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

02
42

 

2. พัฒนาและออกแบบ

นวัตกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือ

สรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบ 

(ผศ.ดร.ปทิตตา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม (2วันx50คนx4ม้ือ

x50บาท) 

คาอาหารกลางวัน (2วันx50คนx2

ม้ือx100บาท) 

คาจางเขียนแบบระบบควบคุม

อัตโนมัติ(ปมน้ำ)แบบเคลื่อนที่ 1 

งาน 5,000 บาท 

คาจางประกอบชุดควบคุมระบบ

ปมน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย

แบบเคลื่อนที่ 8,000 บาท 

คาวัสดุ 50,000 บาท 

คาตอบแทนวิทยากร (2วันX4คน

X6ชั่วโมงX600บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 121,800 บาท 

121,800.00 0.00 121,800.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

03
42

 

3. พัฒนาและออกแบบ

นวัตกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือ

สรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบ 

(ผศ.ดร.ปทิตตา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม (2วนัx50คนx4ม้ือ

x50บาท) 

คาอาหารกลางวัน (2วันx50คนx2

ม้ือx100บาท) 

คาจางเขียนแบบระบบควบคุม

อัตโนมัติ(ระบบไฟฟา) แบบลอย

น้ำ 1 งาน 5,000 บาท 

คาจางประกอบชุดควบคุมระบบ

ปมน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย

แบบลอยนำ 10,000 บาท 

คาวัสดุ 55,100 บาท 

คาตอบแทนวิทยากร (2วันX4คน

X6ชั่วโมงX600บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 138,900บาท 

 

138,900.00 0.00 138,900.00 0.00 0.00 

265



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

04
42

 

4. กิจกรรมเปดเวทีการถายทอด

และประเมินผลสำเร็จของ

โครงการ (ผศ.ดร.ปทิตตา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   อำเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด :  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (1วัน

x50คนx2ม้ือx50บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx50คนx1

ม้ือx100บาท) 

คาตอบแทนวิทยากร (1วันX2คน

X6ชั่วโมงX600บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,200 บาท 

 

17,200.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00 

10
31

03
04

05
42

 

5. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือ

ศึกษาบริบท และแนวทางการ

ดำเนินโครงการ โดยการจัด

ประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของ เพ่ือรวม

วางแผนระบบการทำงานในการ

พัฒนาผลิตภัณฑจากงานคราฟต

บรรจุภัณฑ พัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธการบัญชี

การตลาด (อ.รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนตนสะตือสามตน ต.

เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม (1วันx30คนx1ม้ือ

x35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท 

5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากงานคราฟต 

ผลิตภัณฑที่ 1-2 ใหกับสมาชิก

กลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชุมชน โดยใชฐาน

ของชุมชนเปนหลักเพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน(อ.รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.2565-31

ธ.ค.2565) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 27,800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,500 บาท 

75,500.00 75,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลิตภัณฑจากงานคราฟต 

ผลิตภัณฑที่ 3-4 ใหกับสมาชิก

กลุมชุมชนบานเกาะเรียนเพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชมุชน โดยใชฐาน

ของชุมชนเปนหลักเพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน(อ.รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1   ( 1 ต.ค.2565-

31 ธค 2565) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 21500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท 

69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

08
42

 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากงานคราฟต

ผลิตภัณฑที่ 5-6 ใหกับสมาชิก

กลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชุมชนโดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลักเพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการระหวางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน(อ.รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ต.ค.2565-31ธ.ค.2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 21,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท 

69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือสราง

ความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ 

เพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑและเพ่ิมโอกาสในการ

จัดจำหนายผลิตภัณฑจากงาน

คราฟต(อ.รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (1ม.ค.2566-31

มี.ค.2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประชาสัมพันธ 15,000 บาท 

คาบรรจุภัณฑ 20,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,200 บาท 

83,200.00 0.00 83,200.00 0.00 0.00 

267



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ปรับปรุงผลิตภัณฑจากงาน

คราฟท 6 ผลิตภัณฑ  เพ่ือการ

ยกระดับผลิตภัณฑจากผา และ

พัฒนารูปแบบที่มีความ

เหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะ

สำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New 

Normal)  (อ.รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 ( 1ม.ค.2566-31

มี.ค.2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (4วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (4วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (4วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 20,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,800 บาท 

 

83,800.00 0.00 83,800.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

11
42

 

11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวด

แอปพลิเคชัน และการพัฒนา

เว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑจากงานคราฟต (อ.

รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 ( 1เม.ย.2566-

30มิ.ย.2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 

10
31

03
04

12
42

 

12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การ

สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ

การตลาดของผลิตภัณฑชุมชน

ในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน (อ.รงอรง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย.2566-30

มิ.ย.2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (3วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

13
42

 

13. กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรู

ชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

ยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบ

วงจรผลิตภัณฑจากงานคราฟต

อยางย่ังยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรู

ของประชาชนทั่วไป และ

หนวยงานภายนอกที่สนใจ(อ.

รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 4 ( 1ก.ค.2566-30

ก.ย.2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม (1วันx30คนx2ม้ือ

x35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

คาวัสดุ 8,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท 

13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 

10
31

03
04

14
42

 

14. ประชุม สังเคราะห 

วิเคราะหผล ประเมินผลการ

ดำเนินงานรวมกับชุมชน (อ.

รงรอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตมาสที่ 4 (1ก.ค.2566-30

ก.ย.2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม (1วันx30คนx1ม้ือ

x35บาท) 

คาอาหารกลางวัน (1วันx30คนx1

ม้ือx100บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท 

5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 

10
31

03
04

15
42

 

15. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือ

ศึกษาบริบท และแนวทางการ

ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน ดิจิทัลคอมเมิรซ

แพลตฟอรมบนพ้ืนฐาน

โครงสรางบูรณาการของชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอัจฉริยะ

เกาะเรียน อยุธยา(อ.สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 

- 31 ธันวาคม 2565) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30 

คน x 2 ม้ือ 35 บาท = 2,100  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 1 

ม้ือ 100 บาท = 3,000  บาท 

 คาวัสดุกิจกรรม 20,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,100 บาท 

 

25,100.00 25,100.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

16
42

 

16. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากเกษตรอัจฉริยะ

เกาะเรียนอยุธยาผลิตภัณฑที่ 1-

2ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนเพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชุมชน โดยใชฐาน

ของชุมชนเปนหลักเพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับ

ชุมชน(อ.สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 

- 31 ธันวาคม 2565) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาใชสอยและวัสดุ 

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30 

คน x 6 ม้ือ 35 บาท = 6,300  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 3 

ม้ือ 100 บาท = 9,000  บาท 

 คาวัสดุกิจกรรม 27,300 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท 

 

75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

17
42

 

17. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากเกษตรอัจฉริยะ

เกาะเรียน อยุธยา ผลิตภัณฑที่

3-4 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใช

ภูมิปญญาของชุมชนโดยใชฐาน

ของชุมชนเปนหลักเพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับ

ชุมชน(อ.สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 

- 31 ธันวาคม 2565) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาใชสอยและวัสดุ 

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30 

คน x 6 ม้ือ 35 บาท = 6,300  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 3 

ม้ือ 100 บาท = 9,000  บาท 

 คาวัสดุกิจกรรม 21,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท 

69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

18
42

 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากเกษตรอัจฉริยะ

เกาะเรียน อยุธยา ผลิตภัณฑที่

5-6ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ

ปญญาของชมุชน โดยใชฐาน

ของชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับ

ชุมชน(อ.สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาใชสอยและวัสดุ 

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30 

คน x 6 ม้ือ 35 บาท = 6,300  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 3 

ม้ือ 100 บาท = 9,000  บาท 

 คาวัสดุกิจกรรม 22,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,700 บาท 

69,700.00 0.00 69,700.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

19
42

 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือสราง

ความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ

เพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑและเพ่ิมโอกาสในการ

จัดจำหนายผลิตภัณฑ(อ.

สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาใชสอยและวัสดุ 

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30 

คน x 6 ม้ือ 35 บาท = 6,300  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 3 

ม้ือ 100 บาท = 9,000  บาท 

 คาวัสดุกิจกรรม 35,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,200 บาท 

83,200.00 0.00 83,200.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

20
42

 

20. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ6

ผลิตภัณฑ  เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑและพัฒนารูปแบบที่มี

ความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่ง

เหมาะสำหรับชีวิตปกติวิถีใหม 

(New Normal)  (อ.สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 

2566 - 31 มีนาคม 2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร (4วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) 43,200 

• คาใชสอย  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

(4วันx30คนx2ม้ือx35บาท) 8,400 

- คาอาหารกลางวัน (4วันx30คน

x1ม้ือx100บาท)12,000 

• คาวัสดุ  

- คาวัสดุ 20,200 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,800 บาท 

83,800.00 0.00 83,800.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

21
42

 

21. การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ใชงานดิจิทัลคอมเมิรซ

แพลตฟอรม (อ.สุววรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่3 (1 เมษายน 2566 

- 30 มิถุนายน 2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาใชสอยและวัสดุ 

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30 

คน x 6 ม้ือ 35 บาท = 6,300  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 3 

ม้ือ 100 บาท = 9,000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 

10
31

03
04

22
42

 

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การ

สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ

การตลาดของผลิตภัณฑชุมชน

ในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน  (อ.สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง

X600บาท) = 32,400 

คาใชสอยและวัสดุ 

   คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม (30 

คน x 6 ม้ือ 35 บาท = 6,300  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 3 

ม้ือ 100 บาท = 9,000  บาท 

 คาวัสดุกิจกรรม 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 67,700 บาท 

67,700.00 0.00 0.00 67,700.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

23
42

 

23. กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรู

เกษตรอัจฉรยิะเกาะเรียนอยุธยา

สำหรับถายทอดความ เพ่ือ

ยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบ

วงจรอยางย่ังยืน ซึ่งเปนแหลง

เรียนรูของประชาชนทั่วไป และ

หนวยงานภายนอกที่สนใจ(อ.

สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3    (1 เมษายน 

2566 - 30 มิถุนายน 2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30 

คน x 2 ม้ือ 35 บาท = 2,100  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 1 

ม้ือ 100 บาท = 3,000  บาท 

 คาวัสดุกิจกรรม 38,400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,500 บาท 

 

43,500.00 0.00 0.00 43,500.00 0.00 

10
31

03
04

24
42

 

24. ประชุมสังเคราะห วิเคราะห

ผล ประเมินผลการดำเนินงาน

รวมกับชุมชน(อ.สุวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 (   1 เมษายน 

2566 - 30 มิถุนายน 2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (30 

คน x 2 ม้ือ 35 บาท = 2,100  

บาท 

คาอาหารกลางวัน (30 คน x 1 

ม้ือ 100 บาท = 3,000  บาท 

คาวัสดุกิจกรรม 30,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,100 บาท 

 

35,100.00 0.00 0.00 35,100.00 0.00 

10
31

03
04

25
42

 

25. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือ

ศึกษาบริบท และแนวทางการ

ดำเนินโครงการ โดยการจัด

ประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของ เพ่ือรวม

วางแผนระบบการทำงานในการ

พัฒนาผลิตภัณฑกระดาษจาก

ตนโสนหางไก และการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากกระดาษ

จากตนโสนหางไก (อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถานที่ดำเนินการกลุม

วิสาหกิจชุมชนตำบลบานกรด 

(ดอกไมประดิษฐจากตนโสนหาง

ไก) 

ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาอาหารคนละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท จำนวน 30 

คน =3,000 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ X 30 คน=2,100 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5100 บาท 

5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 

272



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

26
42

 

26. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

กระดาษจากตนโสนหางไก ครั้ง

ที่ 1 ใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนตำบลบานกรด เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญา

ของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลักเพ่ือใหเกิดการบูรณา

การระหวางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน(อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท =32,400 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 100 

บาท จำนวน 30 คน=9,000 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=6,300 

-คาวัสดุและอุปกรณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย) =21,500 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท 

69,200.00 0.00 69,200.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

27
42

 

27. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

กระดาษจากตนโสนหางไก ครั้ง

ที่ 2 ใหกับสมาชิกกกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนตำบลบานกรด เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญา

ของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน

เปนหลักเพ่ือใหเกิดการบูรณา

การระหวางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน(อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท =32,400 

บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 100 

บาท จำนวน 30 คน=9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=6,300 

บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย)=21,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท 

69,200.00 0.00 69,200.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

28
42

 

28. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากกระดาษจากตน

โสนหางไก ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับ

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบล

บานกรดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน

โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

รวมกับชุมชน(อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท =32,400 

บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 100 

บาท จำนวน 30 คน= 9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=6,300 

บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย) =21,500 

บาท 

  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท 

69,200.00 0.00 0.00 69,200.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

29
42

 

29. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ผลิตภัณฑจากกระดาษจากตน

โสนหางไก ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับ

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบล

บานกรด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน

โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

รวมกับชุมชน(อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่3 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท=32,400 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 100 

บาท จำนวน 30 คน=9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=6,300 

บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย)=21,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200 บาท 

69,200.00 0.00 0.00 69,200.00 0.00 

10
31

03
04

30
42

 

30. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม

ระยะเวลาการเก็บรักษาและเพ่ิม

โอกาสในการจัดจำหนายพัฒนา

ผลิตภัณฑจากกระดาษจากตน

โสนหางไก(อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่3 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท=32,400 

บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 100 

บาท จำนวน 30 คน=9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=6,300 

บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย)=35,200 บาท 

-คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธ (ถ่ัวเฉลี่ย)=15,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 97,900 บาท 

97,900.00 0.00 0.00 97,900.00 0.00 

10
31

03
04

31
42

 

31. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำบัญชบีนระบบคลาวด

แอปพลิเคชัน และการพัฒนา

เว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขาย

พัฒนาผลิตภัณฑจากกระดาษ

จากตนโสนหางไก(อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท=32,400 

บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 100 

บาท จำนวน 30 คน=9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=6,300 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

32
42

 

32. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การ

สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ

การตลาดของผลิตภัณฑชุมชน

ในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน(อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่3 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน

วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท=32,400 

บาท 

-คาอาหารคนละ 3 ม้ือๆละ 100 

บาท จำนวน 30 คน=9,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 6 ม้ือ X 30 คน=6,300 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 

10
31

03
04

33
42

 

33. กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรู

ชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบล

บานกรด (ดอกไมประดิษฐจาก

ตนโสนหางไก) (อ.นพา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส3 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาอาหารคนละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท จำนวน 30 

คน=3,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ X 30 คน=2,100 

บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ(ถ่ัวเฉลี่ย)=50,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,100  บาท 

55,100.00 0.00 0.00 55,100.00 0.00 

10
31

03
04

34
42

 

34. ประชุม สังเคราะห 

วิเคราะหผล ประเมินผลการ

ดำเนินงานรวมกับชุมชน (อ.น

พา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบาน

กรด (ดอกไมประดิษฐจากตน

โสนหางไก) 

ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาอาหารคนละ 

1 ม้ือๆละ 100 บาท จำนวน 30 

คน=3,000 บาท 

-คาอาหารวางม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 2 ม้ือ X 30 คน=2,100 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100  บาท 

 

5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 

10
31

03
04

35
42

 

35. กิจกรรมการนำผักตบชวา

ข้ึนจากแมน้ำลำคลอง (อ.สิริ

วรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 และ 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่ชุมชน อ.ลาดบัวหลวง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : 1) คาจางเหมา

ขนผักตบชวาข้ึนจากแหลงน้ำ  

150000 บาท 

2) คาพาหนะ  50000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000.00 

บาท 

200,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

36
42

 

36. กิจกรรมการผลิตปุยอินทรีย

ผักตบชวา (อ.สิริวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 และ 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่ชุมชน อ.ลาดบัวหลวง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1) คาวัสดุ

กิจกรรม 150,000    บาท 

2) คาจางเหมาตรวจวิเคราะห   

110,000   บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 260,000.00 

บาท 

260,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
04

37
42

 

37. กิจกรรมการผลิตวัสดุ

เพาะปลูกพืชจากผักตบชวา (อ.

สิริวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 และ2 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่ชุมชน อ.ลาดบัวหลวง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1) คาวัสดุ

กิจกรรม  150,000  บาท 

2) คาจางเหมาตรวจวิเคราะห   

110,000  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 260,000.00 

บาท 

260,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

38
42

 

38. การจัดโครงการถายทอด

องคความรู (อ.สิริวรรณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนลาดบัวหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1) คาวิทยากร 

90,000 บาท 

2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

5,250 บาท 

3) คาอาหารกลางวัน 7,500 บาท 

4) คาพาหนะ  25,000 บาท 

5.) คาวัสดุกิจกรรม 2,250 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000.00 

บาท 

130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 

10
31

03
04

39
42

 

39. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือ

การผลิตปุยอินทรียและน้ำหมัก

ชีวภาพ” (ดร.สุทธยศ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชน หมู 2 ตำบลบานแค 

อำเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน

วิทยากร  7200 บาท 

คาใชสอยและคาวัสดุ   

- คาอาหารวาง  1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 2,000 บาท 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 

2,500 บาท  

- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ 

26,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000.00 

บาท 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
04

40
42

 

40. การสงเสริมการเลี้ยง

ไสเดือนดินใหกับประชาชนที่

สนใจ (ดร.สุทธยศ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชน หมู 2 ตำบลบานแค 

อำเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาจางวิเคราะห

สมบัติปุยอินทรียในหองปฏิบัติการ  

10,000 บาท 

- คาจางออกแบบสติกเกอรสำหรับ

บรรจุภัณฑ 5,000 บาท 

- คาวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ 5,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000.00 

บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 2,849,100     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ศึกษาพ้ืนที่และเรียนรูนวัตกรรมชุมชน

ในกลุมเปาหมาย (ผศ.ดร.ปทิตตา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เขา

รวมโครงการ 

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดพ้ืนที่และ

นวัตกรรมชุมชนในการดำเนินกิจกรรม 

ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมรวมกับ

ชุมชนเพ่ือสรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบ 

(ผศ.ดร.ปทิตตา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไดนวัตกรรม

ชุมชนตนแบบ 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรมชุมชน

ตนแบบของชุมชนไดรับการพัฒนามี

คุณภาพ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมรวมกับ

ชุมชนเพ่ือสรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบ 

(ผศ.ดร.ปทิตตา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม

ชุมชนตนแบบ 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการมีความรูในการสราง

นวัตกรรมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมเปดเวทีการถายทอดและ

ประเมินผลสำเร็จของโครงการ (ผศ.ดร.ป

ทิตตา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

กิจกรรมเปดเวทีการถายทอดและ

ประเมินผลสำเร็จโครงการ 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสำเร็จของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท 

และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการ

จัดประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมวางแผน

ระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากงานคราฟตบรรจุภัณฑ พัฒนารูปแบบ

การประชาสัมพันธการบัญชีการตลาด (อ.

รงรอง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมเขาใจรูปแบบการดำเนินงาน

เพ่ือนำไปสูเปาหมายของโครงการ

รวมกันไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากงานคราฟต ผลิตภัณฑที่ 1-2 ใหกับ

สมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของ

ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชนได

อยางย่ังยืน(อ.รงรอง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำองคความรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืนไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ

จากงานคราฟต ผลิตภัณฑที่ 3-4 ใหกับ

สมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียนเพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของ

ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชนได

อยางย่ังยืน(อ.รงรอง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารนำองคความรูไปบูรณา

การระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีไม

นอยกวารอยละ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากงานคราฟตผลิตภัณฑที่ 5-6 ใหกับ

สมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของ

ชุมชนโดยใชฐานของชุมชนเปนหลักเพ่ือให

เกิดการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารนำองคความรูไปบูรณา

การระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

เทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยางย่ังยืน(อ.

รงรอง) 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ เพ่ือสรางความโดดเดนใหกับ

ผลิตภัณฑ เพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑและเพ่ิมโอกาสในการจัด

จำหนายผลิตภัณฑจากงานคราฟต(อ.

รงรอง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดบรรจุภัณฑที่มี

ความโดดเดน 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุง

ผลิตภัณฑจากงานคราฟท 6 ผลิตภัณฑ  

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑจากผา และ

พัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสมและ

ทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิตปกติวิถีใหม 

(New Normal)  (อ.รงรอง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไดผลิตภัณฑจาก

งานคราฟท 

ชึ้น 0.00 6.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำความรูไปใช

ประโยชนสำหรับชีวิตปกติวิถีใหม

(New Nomal) 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ

บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ

การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑจากงานคราฟต (อ.รงรอง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรับการอบรม

สามารถจัดทำบัญชีผานระบบคลาวด

แอปพลิเคชันและการพัฒนาเว็บไซต

เพ่ือสงเสริมการขาย 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร

การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด

รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ

ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน (อ.รงอรง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถพัฒนารูปแบบการตลาด

ของผลิตภัณฑในรูปแบบออนไลน และ 

ออฟไลนไดไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

13. กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชนบาน

เกาะเรียน เพ่ือยกระดับสูศูนยการเรียนรู

ครบวงจรผลติภัณฑจากงานคราฟตอยาง

ย่ังยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของประชาชน

ทั่วไป และหนวยงานภายนอกที่สนใจ(อ.

รงรอง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ 

OTOP 

ชึ้น 0.00 0.00 0.00 6.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีแหลงเรียนรูที่

ไดรับการสนใจจากบุคคลภายนอก

ชุมชชนไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

14. ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล 

ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

(อ.รงรอง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำความรูที่ไดไปใช

ประโยชนเชิงพ้ืนที่อยางย่ังยืนไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

15. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศกึษาบริบท 

และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน ดิจิทัลคอมเมิรซ

แพลตฟอรมบนพ้ืนฐานโครงสรางบูรณา

การของชุมชน วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา(อ.สุวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการผลิตภัณฑขนมไทย 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการรับทราบแนวทางการดำเนิน

โครงการไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

16. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากเกษตรอัจฉริยะเกาะเรียนอยุธยา

ผลิตภัณฑที่ 1-2ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญา

ของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการผลิตภัณฑขนมไทย 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำความรูจากการ

อบรมมาบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีไดไมนอยกวา

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน(อ.

สุวรรณ) 

รอยละ 

17. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากเกษตรอัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ผลิตภัณฑที่3-4 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญา

ของชุมชนโดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน(อ.

สุวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผูเขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

ไดความรูและสามารถนำไปใช

ประโยชนบรูณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน

ไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากเกษตรอัจฉริยะเกาะเรียน อยุธยา 

ผลิตภัณฑที่5-6ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญา

ของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน(อ.

สุวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูและสามารถนำไปใช

ประโยชนดวยการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน

ไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ เพ่ือสรางความโดดเดนใหกับ

ผลิตภัณฑเพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑและเพ่ิมโอกาสในการจัด

จำหนายผลิตภัณฑ(อ.สุวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

สามารถนำความรูที่ไดรับไปตอ

ยอดบรรภัณฑที่มีความโดดเดนไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

20. อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ6ผลิตภัณฑ  เพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑและพัฒนารูปแบบที่มีความ

เหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรบั

ชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal)  (อ.

สุวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชน

และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความ

เหมาะสมและทันสมัยมากข้ึนไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

21. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน

ดิจิทัลคอมเมิรซแพลตฟอรม (อ.สุววรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชงิปฏิบติัการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูและสามารถนำไปใช

ประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร

การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด

รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ

ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน  (อ.สุวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมสามารถนำความรูไปประยุกต

ดานการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน

รูปแบบออนไลนและออฟไลนไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

23. กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูเกษตร

อัจฉริยะเกาะเรียนอยุธยาสำหรับถายทอด

ความ เพ่ือยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบ

วงจรอยางย่ังยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของ

ประชาชนทั่วไป และหนวยงานภายนอกที่

สนใจ(อ.สุวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เปนชุมชนที่มี

แหลงเรียนรูที่ครบวงจรและเปนที่

ยอมรับของบุคคลทั่วไปไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

24. ประชุมสังเคราะห วิเคราะหผล 

ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน(อ.

สุวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

ประชุม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำความรูที่ไดไปใช

ประโยชนเชิงพ้ืนที่อยางย่ังยืนไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

25. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษาบรบิท 

และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการ

จัดประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมวางแผน

ระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ

กระดาษจากตนโสนหางไก และการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากกระดาษจากตนโสน

หางไก (อ.นพา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

ประชุม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมประชุม

รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ

ไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

26. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระดาษ

จากตนโสนหางไก ครั้งที่ 1 ใหกับสมาชิก

กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบานกรด เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของ

ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวางวิทยา

ศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน(อ.นพา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูและสามารถนำไปใช

ประโยชนดวยการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

27. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระดาษ

จากตนโสนหางไก ครั้งที่ 2 ใหกับสมาชิก

กกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบานกรด เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของ

ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชนได

อยางย่ังยืน(อ.นพา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูและสามารถนำไปใช

ประโยชนดวยการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

28. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากกระดาษจากตนโสนหางไก ผลิตภัณฑ

ที่ 1 ใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

ตำบลบานกรดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม

โดยใหภูมิปญญาของชุมชนโดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับ

ชุมชน(อ.นพา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูและสามารถนำไปใช

ประโยชนดวยการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

29. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ

จากกระดาษจากตนโสนหางไก ผลิตภัณฑ

ที่ 2 ใหกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

ตำบลบานกรด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม

โดยใหภูมิปญญาของชุมชนโดยใชฐานของ

ชุมชนเปนหลักเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับ

ชุมชน(อ.นพา) 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม

ไดรับความรูและสามารถนำไปใช

ประโยชนดวยการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

30. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษา

และเพ่ิมโอกาสในการจัดจำหนายพัฒนา

ผลิตภัณฑจากกระดาษจากตนโสนหางไก

(อ.นพา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรม 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมไดรับ

ความรูในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือ

เพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษาไมนอย

กวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

31. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ

บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ

การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขาย

พัฒนาผลิตภัณฑจากกระดาษจากตนโสน

หางไก(อ.นพา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดรับความรูการจัดทำบัญชีและ

สามารถนำไปใชในการขายไดไมนอย

กวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

32. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร

การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด

รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ

ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน(อ.นพา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรมเชงิปฏิบัติการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ

อบรมไดความรูและสามารถนำไปใช

ประโยชนไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

33. กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชน

กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบานกรด 

(ดอกไมประดิษฐจากตนโสนหางไก) (อ.น

พา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศูนยการเรียนรู

ครบวงจรอยางย่ังยืน ซึ่งเปนแหลง

เรียนรูของประชาชนทั่วไป และ

หนวยงานภายนอกที่สนใจ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

34. ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล 

ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

(อ.นพา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

ประชุม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดผลการ

ดำเนินงาน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

35. กิจกรรมการนำผักตบชวาข้ึนจาก

แมน้ำลำคลอง (อ.สิริวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร คน 35.00 35.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานสำเร็จมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 100.00 0.00 0.00 

36. กิจกรรมการผลิตปุยอินทรียผักตบชวา 

(อ.สิริวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมกิจกรรม

เกษตรกร และนักศึกษาไมนอยกวา 

คน 70.00 70.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปุยอินทรียไดรับ

มาตรฐานจากหนวยงานที่สามารถให

การรับรองมาตรฐานได 

รอยละ 100.00 100.00 0.00 0.00 

37. กิจกรรมการผลิตวัสดุเพาะปลูกพืช

จากผักตบชวา (อ.สิริวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผลิตภัณฑทาง

การเกษตร 

ชึ้น 1.00 2.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑไดรับ

มาตรฐานจากหนวยงานที่สามารถให

การรับรองมาตรฐานได 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

38. การจัดโครงการถายทอดองคความรู 

(อ.สิริวรรณ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมที่

ไดรับการพัฒนา 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดนวัตกรรมที่

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

39. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ

เลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือการผลิตปุยอินทรีย

และน้ำหมักชีวภาพ” (ดร.สุทธยศ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรหรือ

ประชาชนที่ไดรับการสงเสริม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรไดรับ

ความรูและสามารถนำไปใชประโยชน

ไดจริงไมนอยกวา 

 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

40. การสงเสริมการเลี้ยงไสเดือนดินใหกับ

ประชาชนที่สนใจ (ดร.สุทธยศ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปุยอินทรียที่ได

จากการเลี้ยงไสเดือนเปนไปตาม

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนไดรับ

ความรูการเลี้ยงไสเดือนและสามารถ

นำไปสงเสริมอาชีพไดไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   รหสัโครงการ 6608000015 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  

กลยุทธท่ี : 4.4 พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพ่ือรองรับการทำงานท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกรและมีสวนรวมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 4.4 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพรองรับวิถีใหมแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน งานวิจัย

และนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินข้ันสูง 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66205 โครงการศูนยการเรียนรูเพ่ือเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 

Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), OKRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC (Thailand Quality Class) (xx คะแนน), KRs 401 ผลคะแนนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times Higher Education World University 

Rankings) (xx คะแนน), KRs 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ : 

  

 ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศูนยกลางของการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน หองปฏิบัติการ และ

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรแกคณาจารยและนักวิจัย ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ในการเตรียมความพรอมดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประเทศ จึงมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนศูนยบริการ

การเรียนรู การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีไดมาตรฐาน ดังนั้นจึงตองปรับปรุงและ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ 

วัสดุ และดูแลครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน และอยูในสภาพพรอมใหบริการ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย 

หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน และอยู

ในสภาพพรอมใหบริการ 

2) เพ่ือสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรและขีดความสามารถ

ของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3) เพ่ือสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

4) เพ่ือใหพัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ

นำไปสูการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 อาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกิจกรรมยอยแตละกิจกรรม 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    
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8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการ คน 100 

เชิงคุณภาพ    

   1. อาจารย นักศึกษา และผูเขาใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาโครงการในการดำเนินโครงการ เดือน 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น บาท 1,000,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           วัสดุและครุภัณฑมีเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาไดรับความรูตรงตามความตองการของหลักสูตร 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           บัณฑิตท่ีจบมีคุณภาพ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
10

01
42

 

 

1. ดำเนินการซอมแซมและ

บำรุงรักษาครุภัณฑและจางเหมา

บริการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอยใน

การจางเหมาบริการ

ดำเนินการซอมแซมและ

บำรุงรักษาครุภัณฑ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000 

บาท 

350,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

10
31

09
10

02
42

 

 

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดารา

ศาสตร และวัสดุการศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร วัสดุดาราศาสตร 

และวัสดุการศึกษา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110,000 

บาท 

110,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
10

03
42

 

 

3. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร

แหงชาติประจำป 2566 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มิถุนายน 2566 - กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 

บาท 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

10
31

09
10

04
42

 

 

4. ทูตสะเต็ม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม 2566 - เมษายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

24,000 บาท คาใชสอย 

10,000 บาท คาวัสดุ 11,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,000 

บาท 

45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
10

05
42

 

 

5. STEM Education 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม 2566 - มิถุนายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

24000 บาท คาใชสอย 

10000 บาท คาวัสดุ 11,000 

บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

45,000 บาท 

45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 

10
31

09
10

06
42

 

 

6. สนับสนุนการเขารวมนำเสนอ

ผลงานวิจัยและการประชุมเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภายในประเทศ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 

บาท 

150,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 

รวม 1,000,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ดำเนินการซอมแซมและ

บำรุงรักษาครุภัณฑและจางเหมา

บริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ

ดำเนินการซอมแซมและบำรุงรักษา

ครุภัณฑ 

ครั้ง 2.00 4.00 4.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดารา

ศาสตร และวัสดุการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการ

ซื้อวสัดุ 

ครั้ง 2.00 2.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

 

 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

3. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร

แหงชาติประจำป 2566 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 500.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. ทูตสะเต็ม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวน

นักเรียนที่เขารวมโครงการ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. โครงงานที่

ไดสามารถผานการประกวดเขาสูการ

แขงขันระดับชาติไดอยางนอย 1 

โครงงาน 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

5. STEM Education ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน/

นักศึกษา, ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 60.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

6. สนับสนุนการเขารวมนำเสนอ

ผลงานวิจัยและการประชุมเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภายในประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่ไปรวม

นำเสนอผลงาน 

คน 0.00 3.00 3.00 4.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนรักวิทย       รหสัโครงการ 6608000019 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็น

ไดจากความสำเร็จของกลุมประเทศพัฒนาแลวท้ังหลาย ท่ีลวนสรางความเจริญกาวหนาข้ึนบนรากฐานของการพัฒนา

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังสิ้น และสำหรับโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงประชาคมโลกกำลังเผชิญกับความทาทายรอบ

ดาน ท้ังภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีสงผลกระทบอยางชัดเจนท้ังเชิงบวกและลบ ทำให

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญมากข้ึน เพราะเปนเครื่องมือชิ้นสำคัญท่ีจะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับ

ประเทศ ท้ังชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงท้ังหลาย และชวยเพ่ิมความสามารถในการสรางสำเร็จจาก

โอกาสใหมๆ ท่ีจะเขามา 

 ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรหลักคือยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ินจึงมุงสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรท่ีถูกตองตั้งแตเริ่มตนของโรงเรียนในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิด

ความเทาเทียมทางการศึกษาของสถานศึกษาในทองถ่ิน ซ่ึงโครงการรักวิทยจะเปนโครงการหลักท่ีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใชในการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนในสถานศึกษาของทองถ่ิน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผูสอนวิทยาศาสตร  

2) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม 

ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

3) เพ่ือพัฒนาอาจารยระดับมหาวิทยาลัยใหสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีได 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามกิจกรรมยอยของดครงการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ โรงเรียน 50 

   2. จำนวนครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการ คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด เดือน 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด เดือน 12 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิศวกรรมในโรงเรียนมีคุณภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           จำนวนนักเรียนท่ีเลอืกเรียนตอสาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
11

01
42

 

1. การเปนพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา

ดานการสอนและการพัฒนาสื่อ

การสอนวิชาคณิตศาสตร วิชา

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

216,000 บาท คาใชสอย 

216,000 บาท คาวัสดุ 68,000 

บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

500,000.00 0.00 164,000.00 164,000.00 172,000.00 

10
31

09
11

02
42

 

2. Environmental 

Education Mobility 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

216,000 บาท คาใชสอย 

216,000 บาท คาวัสดุ 68,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

500,000.00 164,000.00 164,000.00 172,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
11

03
42

 

3. Innovative Food Studies 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

115,200 บาท คาใชสอย 60800 

บาท คาวัสดุ 124,000 บาท รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 0.00 

10
31

09
11

04
42

 

4. การพัฒนาสมรรถนะ สื่อและ

เทคโนโลยีการสอนการศึกษา

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ดาราศาสตร และเทคโนโลยี 

ตามแบบการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

76,500 บาท คาใชสอย 55,000 

บาท คาวัสดุ 118,500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 

10
31

09
11

05
42

 

5. พัฒนาความรูของเยาวชน

เกี่ยวกับกัญชาและกะทอม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

72,000 บาท คาใชสอย 20,400 

บาท คาวัสดุ 57,600 บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
11

06
42

 

6. พัฒนาโรงเรียนเครือขาย

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

86,400 บาท คาใชสอย 113,400 

บาท คาวัสดุ 100,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 

รวม 2,000,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การเปนพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาดานการสอน

และการพัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร 

วิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัด

กิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 4.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. Environmental Education Mobility ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน

และครูที่เขารวมโครงการ 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและครู

ที่เขารวมโครงการมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

3. Innovative Food Studies ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและ

นักเรียนที่เขารวมโคงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน

ขนาดเล็ก มีพัฒนาการที่สูงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. การพัฒนาสมรรถนะ สื่อและเทคโนโลยี

การสอนการศึกษาดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ดาราศาสตร และเทคโนโลยี 

ตามแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน

และผูที่สนใจเขารวมโครงการ 

คน 0.00 0.00 150.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

 ผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนโรงเรียนสูงข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา  เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 20.00 0.00 

5. พัฒนาความรูของเยาวชนเก่ียวกับกัญชา

และกะทอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน

และผูที่สนใจเขารวมโครงการ 

คน 0.00 120.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการไดความรูเกี่ยวกับศาสตร

ดานกัญชาและกระทอมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 20.00 0.00 0.00 

6. พัฒนาโรงเรียนเครือขายวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและ

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เขา

รวมโครงการมีระดับการรับรูและ

ตระหนักรู 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร   รหัสโครงการ 6608000020 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66103 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะครูและบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูฐานสมรรถนะใหกับครูในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง และเพ่ิมศักยภาพครูใหมี

สมรรถนะของครูยุคใหม ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิทยาการคำนวณ ท่ีมีพรอมตอการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 และการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการ PLC อยางมีคุณภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะครูดานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและวิทยาการคำนวณ 

2) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร

และวิทยาการคำนวณ 

3) เพ่ือศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะครูดานนวัตกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและวิทยาการคำนวณ และศึกษาผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศา 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. กลุมเปาหมายเขารวมอบรม คน 400 

เชิงคุณภาพ    

   1. . ผูเขารวมโครงการไดรับความรูทางดานทักษะในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิทยาการคำนวณ 

รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการอบรมไดความรูในการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคำนวณ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคำนวณไดรับการพัฒนา 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิทยาการคำนวณ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
12

01
42

 

1. พัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดานการ

สอนวิทยาการคำนวณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทน 201,600 บาท 

คาใชสอย 134,100 บาท คา

วัสดุ 90,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 425,700 

บาท 

425,700.00 0.00 0.00 299,300.00 126,400.00 

10
31

09
12

02
42

 

2. พัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดานการ

สอนคณิตศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทน 252000 บาท 

คาใชสอย 234500 บาท คา

วัสดุ 86000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 572,500 

บาท 

572,500.00 40,000.00 20,000.00 285,700.00 226,800.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
12

03
42

 

3. พัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดาน

วิทยาศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทน 201600 บาท 

คาใชสอย 140200 บาท คา

วัสดุ 160000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 501800 

บาท 

501,800.00 40,000.00 20,000.00 309,700.00 132,100.00 

10
31

09
12

04
42

 

4. การพัฒนาครูและนักเรียน

ตามแนวทางวิทยาศาสตรพลัง

สิบ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทน 180000 บาท 

คาใชสอย 148000 บาท คา

วัสดุ 172000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 

บาท 

500,000.00 36,000.00 34,000.00 214,000.00 216,000.00 

รวม 2,000,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานการสอนวิทยาการ

คำนวณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูทางดานทักษะในการพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานวิทยาการคำนวณ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานการสอน

คณิตศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูทางดานทักษะในการพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานคณิตศาสตร 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรูทางดานทักษะในการพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานวิทยาศาสตร 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. การพัฒนาครูและนักเรียนตาม

แนวทางวิทยาศาสตรพลังสิบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการมี

ความเขาใจการเรียนการสอนตามแนวทาง

โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 

 

296



14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ 

 

297



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา      รหสัโครงการ 6604000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.5 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาใหเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.5 งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงในเขตพ้ืนท่ีการบริการ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66109 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

    แผนงาน :  P4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 103 นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตท่ีนำไปใชประโยชนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโรงเรียนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน (3 นวัตกรรม) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  
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[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเริ่ม

ตั้งแตระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาและมีนโยบายสูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาโรงเรียนในทองถ่ินเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สู

การเปนผูนำดานนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบกับการสรางกำลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรุนใหมท่ีมี

คุณภาพ จำเปนตองเริ่มตนตั้งแตระดับเยาวชน โดยคัดสรรผูเรียนท่ีมีศักยภาพเพ่ือนำเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางถูก

ทางและเหมาะสม สงเสริมใหอัจฉริยภาพท่ีมีอยูเบงบานอยางเต็มท่ี และไดรับการพัฒนาเปนนักวิจัยดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ อันจะเปนกำลังสำคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในการเพ่ิมผลิตภาพ และสรางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคสังคม/ชุมชนตอไปในอนาคต 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) พัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความสามารถพิเศษและโดดเดนทางวิทยาศาสตรตามอัตลักษณ ของโรงเรียน 

2)  สงเสริมสนับสนุนอยางเต็มท่ีในทุกชองทางเพ่ือใหนักเรียนไดรับโอกาส ในการพัฒนาความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรตามความสนใจและความถนัดจนมีศักยภาพ เพียงพอท่ีจะสรางสรรคงานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีการดำเนินงาน การจัดซ้ือจัดจางของครุภัณฑประกอบการจัดการศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 4,990,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

เชิงคุณภาพ    

   1. โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนตนแบบ

การจัดการเรียน 

โครงการ 2 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินการไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 3 

เชิงคาใชจาย   

   1. การดำเนินการไดตามเปาหมายและงบประมาณที่ไดรับ บาท 4,990,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           โรงเรียนสาธิตมีหองปฏิบัติการดานวิทยาศาตรท่ีมีคุณภาพสูงสำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และ

เผยแพรผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

     ผลกระทบ (Impact)  

           โรงเรียนสาธิตสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลิตภาพ และสรางนวัตกรรมใน

ภาคการผลิตและภาคสังคม/ชุมชนตอไปในอนาคต 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักเรียนไดรับโอกาส ในการพัฒนาความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรตามความสนใจและความถนัดจนมี

ศักยภาพ เพียงพอท่ีจะสรางสรรคงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

03
02

01
31

 

1. ครุภัณฑหองปฏิบัติการ

ดานวิทยาศาสตรโรงเเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ครุภัณฑ

หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรโรง

เเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,990,000 บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ครุภัณฑหองปฏิบัติการดาน

วิทยาศาสตร ราคา 4990000 

จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 

4,990,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

4,990,000.00 บาท 

4,990,000 0.00 0.00 4,990,000.00 0.00 

รวม 4,990,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ครุภัณฑหองปฏิบัติการดาน

วิทยาศาสตรโรงเเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ

หองปฏบัติการดานวิทยาศาสตร 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพ่ิมจำนวนนักเรียนที่

สนใจเปนนกัวิทยาศาสตร/นักวิจัยที่ใฝรักใน

วิชาชีพของตนและมีคุณภาพสูงสำหรับศึกษา 

วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพรผลงานทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนประโยชน

ตอการพัฒนาประเทศชาติ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

       

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

    ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ   

   พระนครศรีอยุธยา (ฝายปฐมวัย)   รหสัโครงการ 6602000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.5 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาใหเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.5 งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงในเขตพ้ืนท่ีการบริการ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66109 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

    แผนงาน :  P4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 103 นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตท่ีนำไปใชประโยชนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโรงเรียนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน (3 นวัตกรรม) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 119 จำนวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ (1,551 คน) 

KPI:BB 120 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการ

สนับสนนุ (รอยละ 100) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดย

ไมเสียคาใชจาย เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและเปนการลดคาใชจาย

ของผูปกครอง และในปจจุบันโรงเรียนเปดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 จำนวน 8 หองเรียน 

โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพรอม สอดแทรกนวตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project 

Approach) การสอนแบบธรรมชาติ (Whole Lanquaqe Approach) และประยุกตหลักการใชภาษาอังกฤษมาปรับ

ใชในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันมากข้ึน 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 

2) เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3) เพ่ือใหผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนจำนวน 222 คน 

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินงานตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ.2565 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 662,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คน 222 

   2. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คน 222 

   3. ผูปกครองนักเรียนไดรบัการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้น 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักเรียนมีความพรอมทางสติปญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 100 

   2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ 100 

   3. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษา รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 3 บาท 662,000 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูปกครองสามารถลดคาใชจายการจัดการศึกษาตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
41

02
01

01
42

 

1. บริหารจัดการ

เรียนการสอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 

30 กันยายน พ.ศ.

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

(ฝายปฐมวัย) 

วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาจางเหมาบริการ 

2.คาเชารถ/คายานพาหนะ 

3.คาถายเอกสาร 

4.คาเขาเลมเอกสาร,วารสาร,คูมือ ,

หลกัสูตร ลและรายงานตางๆ 

5.คาวัสดุสำนักงาน 

6.คาวัสดุคอมพิวเตอร 

7.คาวัสดุกีฬา 

8.คาวัสดุการเกษตร 

9.คาวัสดุงานบานงานครัว 

10.คาวัสดุวิทยาศาตรและการแพทย 

11.คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 

12.คาวัสดุสื่อการเรียนการสอน 

13.คาวัสดุซอมแซม 

14.คาวัสดุการศึกษา 

15.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

16.คาวัสดุอ่ืนๆ 

17.คาลงทะเบียน 

18.คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

19.คาน้ำมันเชื้อเพลิงหลอลื่น 

20.คาทางดวน 

21.คาบำรุงรักษายานพาหนะ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 384,100 บาท 

384,100.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 34,100.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
41

02
01

02
44

 

2. คาหนังสือเรยีน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 

ป) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 

30 กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

(ฝายปฐมวัย) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : คาหนังสือเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป) 

จำนวน 222 คน คนละ 200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,400 บาท 

 

44,400.00 0.00 0.00 44,400.00 0.00 

10
41

02
01

03
44

 

3. คาอุปกรณการ

เรียน (นโยบายเรียน

ฟรี 15 ป) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 

30 กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : คาอุปกรณการเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป) 

- ภาคเรียนที่ 2/2565   คนละ 145 

บาท เปนเงิน 32,010 บาท 

- ภาคเรียนที่ 1/2566   คนละ 145 

บาท เปนเงิน 32,190 บาท 

เปนเงิน 64,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64,200 บาท 

 

64,200.00 32,010.00 0.00 32,190.00 0.00 

10
41

02
01

04
44

 

4. คาเครื่องแบบ

นักเรียน (นโยบาย

เรียนฟรี 15 ป) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 

30 กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : คาเครื่องแบบนักเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป) 

จำนวน 222 คน คนละ 325 บาท เปน

เงิน 72,200 บาท 

เปนเงิน 72,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,200 บาท 

72,200.00 0.00 0.00 72,200.00 0.00 

10
41

02
01

05
44

 

5. พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ทัศนศึกษา

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับปฐมวัย 1,2 ณ 

บานครูธานี  จังหวัด

ปทุมธาน ี

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 

30 กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

(ฝายปฐมวัย) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : - คาจางเหมาบริการ

เชารถ/ยานพาหนะ (รถบัส)  

จำนวน 2 คัน คันละ 13,400 บาท เปน

เงิน 26,800 บาท 

- คาบัตรเขาชม จำนวน 108 คน คนละ 

200 บาท เปนเงิน 21,600 บาท 

- คาวัสดุ จำนวน 5,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท 

 

54,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
41

02
01

06
44

 

6. พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ระดับปฐมวัย 

3 ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑเด็ก

กรุงเทพ ณ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 

30 กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

(ฝายปฐมวัย) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : - คาจางเหมาบริการ

เชารถ/ยานพาหนะ (รถบัส)  

จำนวน 1 คัน คันละ 13,400 บาท เปน

เงิน 13,400 บาท 

- คาวัสดุ จำนวน 2,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,300 บาท 

 

16,300.00 0.00 0.00 0.00 16,300.00 

10
41

02
01

07
42

 

7. พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ทำบุญวันพระ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 

30 กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

(ฝายปฐมวัย) 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 22,200 บาท 

คาน้ำมัน 4,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,800 บาท 

26,800.00 3,700.00 2,200.00 16,500.00 4,400.00 

รวม 662,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. บริหารจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

คน 214.00 214.00 222.00 222.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. คาหนังสือเรียน (นโยบาย

เรียนฟรี 15 ป) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

คน 0.00 0.00 222.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

3. คาอุปกรณการเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

คน 214.00 0.00 222.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

4. คาเครื่องแบบนักเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุนคาใชจาย 

คน 0.00 0.00 222.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จใน

การพัฒคุณภาพผูเรียนไดอ 

 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

5. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ทัศน

ศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ระดับปฐมวัย 1,2 ณ 

บานครูธานี  จังหวัดปทุมธานี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

คน 0.00 0.00 0.00 108.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ระดับปฐมวัย 3 ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพ ณ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

คน 0.00 0.00 0.00 53.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

7. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ทำบุญวันพระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุนคาใชจาย 

คน 211.00 211.00 217.00 217.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

   ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

    พระนครศรีอยธุยา (ฝายประถม) รหัสโครงการ 6603000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.5 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาใหเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.5 งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงในเขตพ้ืนท่ีการบริการ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66109 โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

    แผนงาน :  P4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 103 นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตท่ีนำไปใชประโยชนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโรงเรียนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน (3 นวัตกรรม) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 119 จำนวนนักเรยีนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ (1,551 คน) 

KPI:BB 120 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการ

สนับสนนุ (รอยละ 100) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

รัฐบาลสนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจาย 5 รายการ คือ คาบริหารการจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการ

เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท้ังนี้โครงการดังกลาวเปนโครงการประจำทุกป ท่ี

รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับนักเรียนทุกคน และสะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจจริงในการสงเสริม

สนับสนุนดานการศึกษาแลว ยังเปนโครงการท่ีชวยลดภาระคาใชจายของผูปกครองและเปดโอกาสใหเด็กไทยทุกคน 

ไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกัน โครงการนี้ในทุกปท่ีผานมาไดชวยสนับสนุนในดานการลด

คาใชจายใหกับผูปกครองนักเรียนไดในระดับหนึ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝายประถม) 

ซ่ึงมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบองครวม ในรูปแบบบูรณาการ 

ซ่ึงสามารถเรียนรูไดหลายลักษณะผานสื่อ วัสดุอุปกรณ การเรียนหนังสือเสริมประสบการณ ท่ีจะชวยใหนักเรียนเขาใจ 

ในบทเรียนและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้นโรงเรียน

จึงดำเนินโครงการ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2) เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายสำหรบัรายการหนังสือเรียนเสริม

ประสบการณ อุปกรณการเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน 

3) เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายของผูปกครองนักเรียน ในดานหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ

นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
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5. กลุมเปาหมาย 

1) จำนวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา  

    จำนวน 484 คน 

2) จำนวนผูปกครองนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

              จำนวน 484 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 

          ดำเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,773,300.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คน 484 

เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณโดยเฉลี่ยคาบริหารจัดการเรียนการสอน บาท 865,500 

   2. งบประมาณโดยเฉลี่ยคาหนังสือเรียน บาท 322,600 

   3. งบประมาณโดยเฉลี่ยคาอุปกรณการเรียน บาท 195,400 

   4. งบประมาณโดยเฉลี่ยคาเครื่องแบบนักเรียน บาท 177,600 

   5. งบประมาณโดยเฉลี่ยคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน บาท 217,200 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           สนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูปกครองสามารถลดคาใชจายการจัดการศึกษาตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
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12. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
41

02
02

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 คาบริหาร

จัดการเรียนการสอน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝายประถม) 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย, คาวัสดุ 

1. คาจางเหมาบริการ 

2. คาเชารถ/ยานพาหนะ 

3. คาถายเอกสาร 

4. คาเขาเลมเอกสาร, วารสาร, คูมือ, 

หลักสูตร และรายงานตาง ๆ 

5. คาวัสดุสำนักงาน 

6. คาวัสดุคอมพิวเตอร 

7. คาวัสดุกีฬา 

8. คาวัสดุการเกษตร 

9. คาวัสดุงานบานงานครัว 

10. คาวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 

11. คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 

12. คาวัสดุสื่อการเรียนการสอน 

13. คาวัสดุซอมแซม 

14. คาวัสดุการศึกษา 

15. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

16. คาวัสดุอ่ืน ๆ 

17. คาลงทะเบียน 

18. คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

19. คาทางดวน 

20. คาบำรุงรักษายานพาหนะ 

21. คาอาหาร 

22. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

23. คาที่พัก 

24. คาวิทยากร 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 860,500 บาท 

860,500 180,500.00 250,000.00 280,000.00 150,000.00 

10
41

02
02

02
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 คาหนังสือ

เรียน (นโยบายเรียนฟรี 15 ป 

อยางมีคุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝายประถม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

คาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำป

การศึกษา 2566 = 322,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 322,600 บาท 

322,600 0.00 0.00 322,600.00 0.00 

10
41

02
02

03
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 คาอุปกรณ

การเรียน (นโยบายเรียนฟรี 

15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝายประถม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

คาอุปกรณการเรียน คนละ 220 

บาท/คน 

ภาคเรียนที่ 2/2565 = 99,000 บาท 

ภาคเรียนที่ 1/2566 = 96,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 195,400 บาท 

195,400 99,000.00 0.00 96,400.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
41

02
02

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 คา

เครื่องแบบนักเรียน (นโยบาย

เรียนฟรี 15 ป อยางมี

คุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝายประถม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 400 

บาท/คน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 177,600 บาท 

177,600 0.00 0.00 177,600.00 0.00 

10
41

02
02

05
44

 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนทัศน

ศึกษาเรียนรูนอกสถาน

ระดับชั้น ป.1-3  ณ บึงฉวาก 

จ.สุพรรณบุรี 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝายประถม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

คาใชสอย 

1. คาจางเหมาบริการเชารถ/

ยานพาหนะ รถบัสปรับอากาศ 

จำนวน 7 คัน ๆ ละ 12,000 บาท = 

84,000 บาท 

2. คาจางเหมาบริการเชารถ/

ยานพาหนะ รถตู จำนวน 1 คัน ๆ 

ละ 3,500 บาท = 3,500 บาท 

3. คาบัตรเขาชมอาคารปลาน้ำจืด 

จำนวนนักเรียน 251 คน ๆ ละ 10 

บาท = 2,510 บาท 

4. คาบัตรเขาชมอาคารแสดงพันธุ

สัตวน้ำหลังที่ 3 จำนวนนักเรียน 251 

คน ๆ ละ 50 บาท = 12,550 บาท 

5. คาบัตรเขาชมอาคารปลาน้ำจืด 

ครูและบุคลากร จำนวน 29 คน ๆ 

ละ 10 บาท = 290 บาท 

6. คาบัตรเขาชมอาคารแสดงพันธ

สัตวน้ำหลังที่ 3 ครูและบุคลากร 

จำนวน 29 คน ๆ ละ 50 บาท = 

1,450 บาท 

7. คาอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 

251 คน ๆ ละ 100 บาท จำนวน 1 

ม้ือ = 25,100 บาท 

8. คาอาหารกลางวันครูและบุคลากร 

จำนวน 29 คน ๆ ละ 100 บาท 

จำนวน 1 ม้ือ = 2,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 132,300 บาท 

132,300 0.00 0.00 0.00 132,300.00 

10
41

02
02

06
44

 

6. กิจกรรมที ่6 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนพัฒนา

ทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับชั้น ป. 6 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝายประถม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

คาใชสอย, คาตอบแทน 

1. คาสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 

คน 6 ซม. ๆ ละ 600 บาท = 7,200 

บาท 

2. คาวัสดุ = 3,100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,300 บาท  

 

10,300 10,300.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
41

02
02

07
44

 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนทัศน

ศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ตาม

รอยประวัติศาสตร ระดับชั้น 

ป. 6 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝายประถม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

คาใชสอย 

1. คาอาหารกลางวันนักเรียนและ

บุคลากร จำนวน 77 คน ๆ ละ 100 

บาท = 7,700 บาท 

2. คาอาหารวางนักเรียนและ

บุคลากร จำนวน 77 คน จำนวน 2 

ม้ือ ๆ ละ 35 บาท = 5,390 บาท 

3. คาบัตรนั่งรถรางเข่ือนปาสักชล

สิทธิ์ ของนักเรียน จำนวน 71 คน ๆ 

ละ 10 บาท = 710 บาท 

4. คาบัตรนั่งรถรางเข่ือนปาสักชล

สิทธิ์ ของครู จำนวน 6 คน ๆ ละ 30 

บาท = 180 บาท 

5. คาจางเหมาบริการเชารถ/

ยานพาหนะ รถบัสปรับอากาศ 

จำนวน 2 คัน ๆ ละ 14,000 บาท = 

28,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,980 บาท  

 

41,980 0.00 41,980.00 0.00 0.00 

10
41

02
02

08
44

 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนพัฒนา

ทักษะทางคณิตศาสตร

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.

4-6 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฝายประถม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

คาใชสอย 

- คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร 

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 

จำนวนนักเรียน 233 คน ๆ ละ 100 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,620 บาท 

 

32,620 0.00 0.00 0.00 32,620.00 

รวม 1,773,300.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมที่ 1 คาบริหารจัดการ

เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คน 450.00 450.00 484.00 484.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. กิจกรรมที่ 2 คาหนังสือเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมี

คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

คน 0.00 0.00 484.00 0.00 

313



กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 3 คาอุปกรณการเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมี

คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คน 450.00 0.00 484.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 คาเครื่องแบบ

นักเรียน (นโยบายเรียนฟรี 15 ป 

อยางมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คน 0.00 0.00 484.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนทัศนศึกษาเรียนรูนอก

สถานระดับชั้น ป.1-3  ณ บึงฉวาก 

จ.สุพรรณบุรี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 251.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนพัฒนาทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ป. 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 71.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนทัศนศึกษาเรียนรูนอก

สถานที่ตามรอยประวัติศาสตร 

ระดับชั้น ป. 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 71.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนพัฒนาทักษะทาง

คณิตศาสตรสำหรับนักเรียนระดับชั้น 

ป.4-6 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 233.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 100.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนวยงานรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝายมัธยม )   รหัสโครงการ 6604000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.5 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาใหเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.5 งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงในเขตพ้ืนท่ีการบริการ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66109 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สูการเปนโรงเรียนตนแบบแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P401 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

    แผนงาน :  P4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 103 นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตท่ีนำไปใชประโยชนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโรงเรียนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน (3 นวัตกรรม) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 119 จำนวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ (1,551 คน) 

KPI:BB 203 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 
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[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝายมัธยม) ไดมุงเนนใหการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใหความสำคัญกับการสรางสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกันในทุกระดับทุก

ระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึงโดยมีกลไกของมหาวิทยาลัยเปนผูใหการสนับสนุน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักเรียนเขาใหมและคงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2) เพ่ือผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามโครงการ 

3) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 

4) เพ่ือใหนักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจบการศึกษา จำนวน 2 ระดับชั้น 

2) นักเรียนไดรบัการสนับสนุนตามโครงการ จำนวน 6 ระดับชั้น 

3) บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาในดานจัดการเรียนการสอน  

6. วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการตามข้ันตอนและไตรมาสของแผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 5,961,200.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. 1.จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ คน 807 

   2. 2. จำนวนบุคคลทางการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 85 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน คน 807 

   2. นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด คน 807 

   2. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.1 ตอคน : 1 ปงบประมาณ บาท 6,058 

   2. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.2 ตอคน : 1 ปงบประมาณ บาท 6,171 

   3. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.3 ตอคน : 1 ปงบประมาณ บาท 6,246 

   4. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.4 ตอคน : 1 ปงบประมาณ บาท 7,094 

   5. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.5 ตอคน : 1 ปงบประมาณ บาท 7,036 

   6. งบประมาณเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.6 ตอคน : 1 ปงบประมาณ บาท 6,874 

 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           นักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูปกครองทุกระดับชั้นสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร จำนวน 2 ระดับชั้น 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
41

02
03

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 คา

บริหารจัดการเรียนการ

สอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - 

กันยายน 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตฯ (ฝาย

มัธยม) 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาใชสอย  

- คาจางเหมาบริการ 

- คาซอมแซมและบำรุงรักษาทรัพยสิน 

- คาซอมแซมวัสดุ,ครุภัณฑ 

- คาเย็บหนังสือ,คาเขาปกหนังสือ,คา

เขาเลมเอกสาร และรายงาน 

- คาธรรมเนียมตางๆ 

- คารับรองการประชุม, คารับรอง

ประเภทเครื่องด่ืม 

- คาอาหาร/อาหารวาง 

- คาวิจัย/พัฒนาบุคลากร 

- คาใชสอยอ่ืนๆ 

• คาวัสดุ 

- คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

- คาวัสดุเวชภัณฑและยาหองพยาบาล 

- คาวัสดุกีฬา 

- คาวัสดุการเกษตร 

- คาวัสดุงานบานงานครัว 

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 

- คาวัสดุการศึกษา 

- คาวัสดุสำนักงาน 

- คาวัสดุกอสราง 

- คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 

- คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 

- คาวัสดุซอมแซม 

- คาวัสดุตำรา,วารสาร,คูมือ,นวนิยาย

,นิตยสาร และหนังสือพิมพ 

- คาถายเอกสาร 

- คาวัสดุอ่ืนๆ 

• คาตอบแทน 

- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

- คาสมนาคุณ/คาตอบแทน 

ผูทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 

- คาตอบแทนอ่ืนๆ 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,254,500.00 บาท 

3,254,500.00 325,450.00 1,389,525.00 1,389,525.00 150,000.00 

10
41

02
03

02
44

 

2. กิจกรรมที่ 2 คา

หนังสือเรียน (นโยบาย

เรียนฟรี 15 ป อยางมี

คุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม 2566 - 

มีนาคม 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตฯ (ฝาย

มัธยม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : คาหนังสือเรียน 

นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 971,100 บาท 

971,100.00 0.00 971,100.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
41

02
03

03
44

 

3. กิจกรรมที่ 3 คา

อุปกรณการเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป 

อยางมีคุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตฯ (ฝาย

มัธยม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : คาอุปกรณการเรียน 

นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 456,300.00 บาท 

456,300.00 228,150.00 0.00 228,150.00 0.00 

10
41

02
03

04
44

 

4. กิจกรรมที่ 4 คา

เครื่องแบบนักเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป 

อยางมีคุณภาพ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตฯ (ฝาย

มัธยม) 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : คาเครื่องแบบ 

นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 463,500.00 บาท 

463,500.00 0.00 0.00 463,500.00 0.00 

10
41

02
03

05
42

 

5. กิจกรรมที่ 5 พัฒนา

ทักษะทางดานวิชาการ

และทักษะในศตวรรษที่ 

21 ของนักเรียนระดับ

มัธยม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนสาธิตฯ (ฝาย

มัธยม) 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : • คาใชสอย 

คาอาหาร 182,200 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 69,790 

บาท 

คาลงทะเบียน  15,300 บาท 

คาที่พัก 264,000 บาท 

คาจางเหมาบริการเชารถ/ยานพาหนะ 

169,200 บาท 

• คาวัสดุ 

คาวัสดุอ่ืนๆ 32,510 บาท 

• คาตอบแทน 

คาวิทยากร  82,800 บาท 

 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 815800.00 บาท 

815,800.00 34,880.00 674,210.00 106,710.00 0.00 

รวม 5,961,200.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมที่ 1 คาบริหารจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน 

คน 807.00 807.00 807.00 807.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

2. กิจกรรมที่ 2 คาหนังสือเรียน (นโยบาย

เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ 

คน 807.00 807.00 807.00 807.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการพัฒนาผูเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

3. กิจกรรมที่ 3 คาอุปกรณการเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน 

คน 807.00 0.00 807.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 

4. กิจกรรมที่ 4 คาเครื่องแบบนักเรียน 

(นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน 

คน 807.00 807.00 807.00 807.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

5. กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะทางดาน

วิชาการและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ

นักเรียนระดับมัธยม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 

คน 180.00 385.00 768.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสีย่ง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ รายการบุคลากรภาครัฐ        รหัสโครงการ 6611000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  

กลยุทธท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66H01 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนแกบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

5. กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ พนักงานราชการ 

6. วิธีการดำเนินงาน จายเปนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 278,535,500.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนบคุลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 750 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินงานไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output 

           ไมมี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไมมี 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
11

01
01

01
11

 

1. เงินเดือนขาราชการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงินเดือน

ขาราชการ (อัตราเดิม 88 อัตรา) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,219,300 

บาท 

53,219,300.00 13,304,825.00 13,304,825.00 13,304,825.00 13,304,825.00 

10
11

01
01

02
11

 

2. เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการ ขาราชการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการ  จำนวน 48 

อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,535,200 

บาท 

3,535,200.00 883,800.00 883,800.00 883,800.00 883,800.00 

10
11

01
01

03
11

 

3. เงินคาตอบแทนรายเดือน

สำหรับขาราชการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงินคาตอบแทน

รายเดือนสำรหับขาราชการ 

เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ 1 

เทา จำนวน 44 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,163,200 

บาท 

3,163,200.00 790,800.00 790,800.00 790,800.00 790,800.00 

10
11

01
01

04
11

 

4. คาจางประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาจางประจำ 

อัตราเดิมจำนวน 11 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,870,900 

บาท 

3,870,900.00 967,725.00 967,725.00 967,725.00 967,725.00 

10
11

01
01

05
11

 

5. คาจางชั่วคราว (ลูกจาง

ชั่วคราวชาวตางประเทศ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาจางลูกจาง

ชั่วคราว ลูกจางชั่วคราวชาว

ตางประเทศ จำนวน 7 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,910,300 

บาท 

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

10
11

01
01

06
11

 

6. คาตอบแทนพนักงานราชการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

พนักงานราชการ จำนวน 32 

อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,952,700 

บาท 

8,952,700.00 2,238,175.00 2,238,175.00 2,238,175.00 2,238,175.00 

10
11

01
01

07
21

 

7. คาเชาบาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาเชาบาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 744,000 บาท 

744,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
11

01
01

08
21

 

8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานให

ราชการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : เงินคาตอบแทน

เต็มข้ัน จำนวน 2 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท 

22,500.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 

10
11

01
01

09
21

 

9. เงินประจำตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่มีวาระ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 1. เงินประจำ

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มีวาระ

ของขาราชการ จำนวน 15 อัตรา 

จำนวนเงิน 1,437,600 บาท 

2. เงินประจำตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่มีวาระของพนักงาน

มหาวิทยาลัย จำนวน 27 อัตรา 

จำนวนเงิน 2,214,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,651,600 

บาท 

3,651,600.00 912,900.00 912,900.00 912,900.00 912,900.00 

10
11

01
01

10
21

 

10. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มี

วาระ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด :     1. 

คาตอบแทนรายเดือนตำแหนง

ประเภทผูบริหารที่มีวาระของ

ขาราชการ จำนวน 11 อัตรา  

จำนวนเงิน 1,168,800  บาท 

    2. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มีวาระ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 

26 อัตรา จำนวนเงิน 2,064,000 

บาาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,232,800 

บาท 

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

10
11

01
01

11
21

 

11. เงินประจำตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่ไมมีวาระ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่ไมมี

วาระของขาราชการ จำนวน 11 

อัตรา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 792,000 บาท 

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

10
11

01
01

12
21

 

12. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่ไมมี

วาระ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทนราย

เดือนตำแหนงประเภทผูบริหารที่

ไมมีวาระของขาราชการ จำนวน 

11 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000 บาท 

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

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
11

01
01

13
21

 

13. เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

  1. พนักงานราชการ จำนวน 

288,000 บาท 

  2. ลูกจางชั่วคราวชาว

ตางประเทศ จำนวน 63,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 351,000 บาท 

351,000.00 87,750.00 87,750.00 87,750.00 87,750.00 

10
11

01
01

14
21

 

14. เงินสมทบกองทุนทดแทน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : เงินสมทบกองทุน

ทดแทน 

   1. พนักงานราชการ จำนวน 

15,200 บาท 

   2. ลูกจางชั่วคราวชาว

ตางประเทศ จำนวน 3,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,600 บาท 

18,600.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 

10
11

01
01

15
44

 

15. เงินอุดหนุนเปนคาใชจาย

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินคาจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเดิม 

จำนวน 409 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 189,152,100 

บาท 

189,152,100.00 47,288,025.00 47,288,025.00 47,288,025.00 47,288,025.00 

10
11

01
01

16
44

 

16. เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย จำนวน 63 อัตรา  

(ผูชวยศาตราจารย จำนวน 62 

อัตรา และรองศาสตราจารย 

จำนวน 1 อัตรา)  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,285,200 

บาท 

4,285,200.00 1,071,300.00 1,071,300.00 1,071,300.00 1,071,300.00 

10
11

01
01

17
44

 

17. เงินตกเบิก เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 31/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินตกเบิก เงิน

ประจำตำแหนงทางวิชาการ 

จำนวน 6 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 716,100 บาท 

716,100.00 0.00 716,100.00 0.00 0.00 

10
11

01
01

18
44

 

18. เงินประจำตำแหนงวิชาชีพฯ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงวิชาชีพฯ ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

  1.ตำแหนังนักวิชาการ

คอมพิวเตอร จำนวน 1 อัตรา  

  2. ตำแหนงนิติกร จำนวน 2 

อัตรา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 126,000 บาท 

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

รวม 278,535,500     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. เงินเดือนขาราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 88.00 88.00 88.00 88.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการ ขาราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 48.00 48.00 48.00 48.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. เงินคาตอบแทนรายเดือน

สำหรับขาราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 44.00 44.00 44.00 44.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. คาจางประจำ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 11.00 11.00 11.00 11.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. คาจางชั่วคราว (ลูกจาง

ชั่วคราวชาวตางประเทศ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 7.00 7.00 7.00 7.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 32.00 32.00 32.00 32.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

7. คาเชาบาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 8.00 8.00 8.00 8.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานให

ราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรศรีอยุธยา 

คน 2.00 2.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

9. เงินประจำตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่มีวาระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 42.00 42.00 42.00 42.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

10. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มี

วาระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 37.00 37.00 37.00 37.00 

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

11. เงินประจำตำแหนง

ประเภทผูบริหารที่ไมมีวาระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 11.00 11.00 11.00 11.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

12. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่ไม

มีวาระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 11.00 11.00 11.00 11.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

13. เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 39.00 39.00 39.00 39.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

14. เงินสมทบกองทุนทดแทน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 39.00 39.00 39.00 39.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

15. เงินอุดหนุนเปนคาใชจาย

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 409.00 409.00 409.00 409.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

16. เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 63.00 63.00 63.00 63.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

17. เงินตกเบิก เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกพระนครศรีอยุธยา 

คน 6.00 6.00 6.00 6.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

18. เงินประจำตำแหนงวิชาชีพ

ฯ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คน 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการกองกลาง ดานสังคมศาสตร (งบประมาณแผนดิน)    

     รหัสโครงการ 6611000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  

กลยุทธท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม : ดานสังคมศาสตร (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู : ดานสังคมศาสตร (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา : 

ดานสังคมศาสตร (รอยละ 85) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  
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[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

        ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ

เรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกวนหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มี

สวนรวมในการจดัการการบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง 

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู อีกท้ังไดมีการนอมนำ

พระบรมราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มาเปนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงการท่ีจะดำเนินการตามพันธกิจดังกลาวใหสำเร็จลุลวงจำเปนท่ีจะตองมีทรัพยากรท่ี

เพียงพอ อาคารและสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมพรอมใชงาน ดังนั้นกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในฐานะหนวยงานท่ี

สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอจัดทำโครงการ พัฒนาและสนับสนุนการบรหิารจัดการกองกลาง 

ดานสังคมศาสตร (งบประมาณแผนดิน) 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2) เพ่ือใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

3) เพ่ือใหมีสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัยพรอมใชงาน 

4) เพ่ือใหผูรับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

2) สวนราชการ หนวยงาน และบุคคลภายนอก 

6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการตามปกติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายและตามแผนปฏิบัติราชการ  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 56,731,900.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูรับบริการ คน 1,000 

   2. จำนวนครุภัณฑที่จัดซื้อ งาน 1 

   3. จำนวนงานกอสราง/งานปรับปรุงที่ดำเนินการ งาน 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด(ดำเนินการแลวเสร็จ/กอหนี้ผูกพัน ภายในปงบประมาณ) รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. ผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) มีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

2) มีสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัย พรอมใชงาน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome) 

           1) การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

2) ผูรับบริการมีความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

06
01

01
42

 

1. คาตอบแทนเหมาจายการ

จัดหารถประจำตำแหนง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ตุลมคม 2565 - 30 กันยายน 

2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : ดำเนินการปกติ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,905,600.00 

บาท 

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

10
21

06
01

02
42

 

2. คาโทรศัพท (คา

สาธารณูปโภค) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 

ประเภทคาโทรศัพท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190,000.00 

บาท 

190,000.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 

330



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

06
01

03
42

 

3. คาน้ำประปา (คา

สาธารณูปโภค) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 

ประเภทคาน้ำประปา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 712,800.00 

บาท 

712,800.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 

10
21

06
01

04
42

 

4. คาไฟฟา (คาสาธารรูปโภค) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 

ประเภทคาไฟฟา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 4,011,500.00 

บาท 

4,011,500.00 1,002,875.00 1,002,875.00 1,002,875.00 1,002,875.00 

10
21

06
01

05
31

 

5. ชุดครุภัณฑประกอบ

หองเรียน hybrid room 

จำนวน 1 ชุด 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดครุภัณฑ

ประกอบหองเรียน hybrid room 

จำนวน 1 ชุด 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,912,000.00 

บาท  

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดครุภัณฑประกอบหองเรียน 

hybrid room จำนวน 1 ชุด 

ราคา 1,912,000.00 จำนวน 1 

ชุด รวมเปนเงิน 1,912,000.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

1,912,000.00 บาท 

1,912,000.00 0.00 1,912,000.00 0.00 0.00 

10
21

06
01

06
32

 

6. ปรับปรุงหอพักนักศึกษาอู

ทอง จำนวน 1 งาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : ปรับปรุงหอพัก

นักศึกษาอูทอง จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

25,000,000.00 บาท 

25,000,000.0

0 

0.00 10,000,000.00 8,750,000.00 6,250,000.00 

10
21

06
01

07
32

 

7. ปรับปรุงอาคาร 7 คณะครุ

ศาสตร จำนวน 1 งาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : ปรับปรุงอาคาร 

7 คณะครุศาสตร จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

15,000,000.00 บาท 

15,000,000.0

0 

0.00 6,000,000.00 5,250,000.00 3,750,000.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

06
01

08
32

 

8. ปรับปรุงอาคารหอพัก

นักศึกษา หอ3 จำนวน1 งาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566) 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : ปรับปรุงอาคาร

หอพักนักศึกษา หอ3 จำนวน1 

งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,000,000.00 

บาท 

8,000,000.00 0.00 3,200,000.00 2,800,000.00 2,000,000.00 

รวม 56,731,900     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. คาตอบแทนเหมาจายการ

จัดหารถประจำตำแหนง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูรับบริการ คน 6.00 6.00 6.00 6.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. คาโทรศัพท (คา

สาธารณูปโภค) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เบิกจาย

งบประมาณ 

ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. คาน้ำประปา (คา

สาธารณูปโภค) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เบิกจาย

งบประมาณ 

ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. คาไฟฟา (คาสาธารรูปโภค) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เบิกจาย

งบประมาณ 

ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. ชุดครุภัณฑประกอบหองเรียน 

hybrid room จำนวน 1 ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครภัุณฑที่จัดซื้อ งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. ปรับปรุงหอพักนักศึกษาอูทอง 

จำนวน 1 งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ดำเนินการ

ปรับปรุง/กอสราง 

งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

7. ปรับปรุงอาคาร 7 คณะครุ

ศาสตร จำนวน 1 งาน 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ดำเนินการ

ปรับปรุง/กอสราง 

งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

8. ปรับปรุงอาคารหอพัก

นักศึกษา หอ3 จำนวน1 งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ดำเนินการ

ปรับปรุง/กอสราง 

งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม   รหัสโครงการ 6614000011 

 
ความสอดคล้องของโครงการ 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที ่: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูง สู่การเป็นผู้นำด้าน
นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 
เป้าหมายที ่: 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทั้งทักษะ ภูมิปัญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือท้องถิ่นและเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  66107 โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดที่ : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 ร้อยละ
ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล (ร้อยละ 75) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
  KPI:BB 105 จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม (1200 คน) 

KPI:BB 106 จำนวนนักศึกษา “แกนนำวิศวกรสังคม” นำทักษะและองค์ความรู้ไปต่อยอดชุมชนจนเกิดการ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมชุมชน (200 คน) 

KPI:BB 107 นวัตกรรมเพ่ือสังคม/นวัตกรรมชุมชนของนักศึกษามีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น (5 ผลงาน) 
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

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

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

 
3. หลักการและเหตุผล 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิต
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579)  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจ คือ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสามารถไปพัฒนาคนไทยในยุคใหม่แห่ง
ศตวรรษที่ 21 แล้วนำไปสู่การพัฒนาคนในชุมชน ท้องถิ่นได้ จึงได้จัดทำโครงการการพัฒน า Soft Skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย ์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เรื่องแนวคิดของ “วิศวกรสังคม  

2) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำทักษะของวิศวกรสังคม 4 ทักษะ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน และทักษะการสร้างนวัตกรรม ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาและ
สามารถมองเห็นปัญหาในชุมชนท้องถิ่นได้                                                                                       

3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและ
สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดนวัตกรรมของชุมชน ท้องถิ่นได้ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม จำนวน 1200 คน 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการโครงการตามไตรมาสที่กำหนดไว้ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566    
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8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,881,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม คน 1,200 
   2. จำนวนนักศึกษา “แกนนำวิศวกรสังคม” นำทักษะและองค์ความรู้ไปต่อยอดชุมชนจนเกิด คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของนักศึกษามีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้าง
ผลกระทบทีช่ัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถ่ิน 

ผลงาน 5 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละการดำเนินงานสำเร็จตรงตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 90 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดโครงการ คน 2,901 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักศึกษาเกิดทักษะการทำงานวิศวกรสังคม 4 ทักษะ คือ  ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะการ
สื่อสาร  ทักษะการประสานงาน และทักษะการสร้างนวัตกรรม เพ่ือนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น 
     ผลกระทบ (Impact)  
           มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และเกิดนวัตกรรมใหม่กับชุมชนท้องถิ่น 
     ผลลัพธ์ (Outcome)  
           นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ชุมชนท้องถิ่นสามารถนำความรู้แนวคิดและทักษะวิศวกร
สังคมไปช่วยในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 
รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

02
01

01
42

 

1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Social Engineer) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เดือนพฤศจิกายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร 294000 บาท 
- ค่าใช้สอย 349000 บาท 
- ค่าวัสดุ 131200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 774200 
บาท 

774,200.00 774,200.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย 

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

02
01

02
42

 

2. กิจกรรมที่ 2 การขยายผล
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน “วิศวกร
สังคม” (Social Engineer) สู่ชุมชน
ท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม  - สิงหาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่ชุมชนเป้าหมายวิศวกรสังคม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร 144000 บาท 
- ค่าใช้สอย 456000 บาท 
- ค่าวัสดุ 400000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 
บาท 

1,000,000.00 0.00 300,000.00 500,000.00 200,000.00 

10
31

02
01

03
42

 

3. กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียนและ
สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน “วิศวกรสังคม” (Social 
Engineer) สู่ชุมชนท้องถ่ิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   เดือนกันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
- ค่าใช้สอย 85000 บาท 
- ค่าวัสดุ 8200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107600 
บาท 

107,600.00 0.00 0.00 0.00 107,600.00 

รวม 1,881,800.00     

 
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2565 ปี 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนานักศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน (Social 
Engineer) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  คน 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมที่ 2 การขยายผลโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน “วิศวกรสังคม” (Social 
Engineer) สู่ชุมชนท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเกิดนวัตกรรม
ชุมชน 5 ชิ้นงาน 

ชึ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาวิศวกร
สังคมเกิดกระบวนการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 1.00 

3. กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียนและ
สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน “วิศวกรสังคม” (Social 
Engineer) สู่ชุมชนท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาจำนวน 
200 คน 

คน 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา “แกนนำ
วิศวกรสังคม” นำทักษะและองค์ความรู้
ไปต่อยอดชุมชนจนเกิดการพัฒนาเป็น
นวัตกรรมชุมชน               นักศึกษานำ
ทักษะและองค์ความรู้ไปต่อยอดชุมชนจน
เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมชุมชนไม่
น้อยกว่า 90 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 1.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก ศูนยการศึกษานานาชาติ หนวยงานรอง ศูนยการศึกษานานาชาติ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    รหัสโครงการ 6620000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวตักรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลกั :  66102 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 103 จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 (2,000 คน) 

KPI:BB 104 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 (รอยละ 30) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

  ดวยรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือสราง

คุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมี

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูท่ีเปนสากลและกาวทันโลก เพ่ือรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใหสถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบาย

และเปาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ

ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปนบัณฑิต ท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได การจัดทำแผนเพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายโดยมี

ตัวชี้วัดและการประเมินผลท่ีชัดเจน พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัด

กิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษไดดวยตนเอง และจัดใหนักศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันสรางข้ึนเพ่ือวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดย

สาม ารถ เที ยบ เคี ย งผล กับ  Common European Framework of Reference for languages (CEFR) ห รื อ

มาตรฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับ ราง แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดานนวัตกรรม

ทางการศึกษา กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 

เปาหมายท่ี 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา และมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน งานโครงการ

จัดตั้งศูนยภาษาฯ จึงขอเสนอโครงการรพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีความรูและ

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน  

2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหสามารถสอบผานมาตราฐานภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดได 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 คน 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) จัดกิจกรรมอบรมและทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  

2) จัดหาสื่อการเรียนรูพัฒนาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับรายวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) และสามารถวัดผลระดับ

ภาษาอังกฤษ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 3,190,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม คน 2,000 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของจำนวนนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 รอยละ 30 

   2. รอยละของจำนวนนกัศึกษาที่ผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รอยละ 75 

   3. รอยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปสุดทายคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร ทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรมผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 

รอยละ 50 

   4. นักศึกษาคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะครุ

ศาสตร ชั้นปที่ 1 ที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนทดสอบหลังเสร็จสิ้นโครงการที่สูงข้ึน 

รอยละ 90 

   5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA คะแนน 4 

เชิงเวลา   

   1. รอยละความสำเร็จในการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถสอบผานระดับภาษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผูสำเร็จการศึกษามีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและประกอบอาชีพได 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

01
01

01
42

 

1. จางเหมาจัดสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษสูมาตรฐานสากล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : จางเหมาจัด

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษสู

มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 450000 บาท 

450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 

10
31

01
01

02
42

 

2. อบรมภาษาอังกฤษระดับ B1 

และ C1 ผานระบบออนไลน 

(Red Star Online) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาวิทยากร

อบรมภาษาอังกฤษระดับ B1 

และ C1 ผานระบบออนไลน 

(Red Star online)  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 540000 บาท 

540,000.00 0.00 162,000.00 144,000.00 234,000.00 

10
31

01
01

03
42

 

3. จัดหาสื่อการเรียนรูพัฒนา

ภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : จัดหาสื่อการ

เรียนรูพัฒนาภาษาอังกฤษ 

จำนวน 3 รายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1590000 

บาท 

1,590,000.00 0.00 0.00 1,590,000.00 0.00 

10
31

01
01

04
42

 

4. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษพิชิต 

CEFR ระดับ B1 (ผูรับผิดชอบ:

คณะครุศาสตร) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 2565 - 30 ธ.ค. 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. คาตอบแทน

วิทยากร  เปนเงิน 79200 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องด่ืม เปนเงิน 40800 

บาท 

3. คาวัสดุใชประกอบการจัด

กิจกรรม เปนเงิน 40000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 160000 บาท 

160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

01
01

05
42

 

5. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 English 

Edutainment Day Camp 

(ผูรับผิดชอบ:คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 2565 - 30 ธ.ค. 2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. คาตอบแทน

วิทยากร  เปนเงิน 86400 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องด่ืม เปนเงิน 43520 

บาท 

3. คาวัสดุใชประกอบการจัด

กิจกรรม เปนเงิน 20080 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

01
01

06
42

 

6. กิจกรรม English Camp “MS 

world Heritage”  (ผูรับผิดชอบ:

คณะวิทยาการจัดการ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. คาตอบแทน

วิทยากร  เปนเงิน 86400 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องด่ืม เปนเงิน 43520 

บาท 

3. คาวสัดุใชประกอบการจัด

กิจกรรม เปนเงิน 20080 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

10
31

01
01

07
42

 

7. กิจกรรม Science and 

Technology English Camp 

(ผูรับผิดชอบ:คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. คาตอบแทน

วิทยากร  เปนเงิน 86400 บาท 

2. คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องด่ืม เปนเงิน 40800 

บาท 

3. คาวัสดุใชประกอบการจัด

กิจกรรม เปนเงิน 22800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

รวม 3,190,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. จางเหมาจัดสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษสูมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางเหมาจัดสอบวัด

ระดับภาษาอังกฤษสูมาตรฐานสากล 

งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ

ของผูเขารวมการทดสอบวดัระดับ

ภาษาอังกฤษสูมาตรฐานสากล 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. อบรมภาษาอังกฤษระดับ B1 

และ C1 ผานระบบออนไลน (Red 

Star Online) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม 

คน 0.00 450.00 400.00 650.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของจำนวน

นักศึกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดับ B1 และระดับ C1 

รอยละ 0.00 30.00 30.00 30.00 

3. จัดหาสื่อการเรียนรูพัฒนา

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อสนับสนุนสื่อ

การเรียนการสอน 

รายการ 0.00 0.00 3.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จใน

การจัดหาประเภทสือ่การเรียนการสอน 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

4. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษพิชิต 

CEFR ระดับ B1 (ผูรับผิดชอบ:คณะ

ครุศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคณะ

ครุศาสตรชั้นปที่ 1 

คน 120.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะครุ

ศาสตร ชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการ มีผล

คะแนนทดสอบหลังเสร็จสิ้นโครงการที่

สูงข้ึน 

 

 

รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

5. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 English 

Edutainment Day Camp 

(ผูรับผิดชอบ:คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นกัศึกษาชั้นปที่ 1 ที่

เขารวมโครงการคายภาษาอังกฤษ ไดพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 

คน 120.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่

เขารวมโครงการคายภาษาอังกฤษมีผล

คะแนนทดสอบหลังเสร็จสิ้นโครงการที่

สูงข้ึน 

รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรม English Camp “MS 

world Heritage”  (ผูรับผิดชอบ:

คณะวิทยาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ชั้นป

ที่ 1 เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ ชั้นปที่ 1 ที่เขารวม

โครงการ มีผลคะแนนทดสอบหลังเสร็จสิ้น

โครงการที่สูงข้ึน 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรม Science and 

Technology English Camp 

(ผูรับผิดชอบ:คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จำนวน

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นปที่ 1 ที่เขา

รวมโครงการ มีผลคะแนนทดสอบหลังเสร็จ

สิ้นโครงการที่สูงข้ึน 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การบริหารโครงการอาจไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กำหนด 

จัดทำปฏิทินกิจกรรมและมอบหมายผูรับผิดชอบกิจกรรมเปนราย

หนวยงานเพื่อกำกับดูแลอยางเครงครัด 

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน เกลี้ยงสอาด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   รหสัโครงการ 6612000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.3 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินดวยระบบฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง ไดรวมกันพัฒนายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเปาหมายหลักในการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินอยางยั่ งยืน  (University Engagement for Sustainability) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน    ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี (Area Based) และเนนการสราง

การมีสวนรวมของประชาชน ภายใตกรอบแนวคิดแหงศาสตรพระราชา โดยในแตละยุทธศาสตรจะมีแนวทางการ

พัฒนาท่ียึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันไดแก การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมอีกท้ังยังไดนำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มาเปนกรอบ

ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งดวยตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง ไดรวมกันพัฒนายุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเปาหมายหลักในการให

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท องถ่ินอย างยั่ งยืน  (University Engagement for 

Sustainability) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน    ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิต

และพัฒนาครู ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการ

พัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี (Area Based) และเนนการสรางการมีสวนรวมของประชาชน ภายใตกรอบแนวคิดแหงศาสตร

พระราชา โดยในแตละยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาท่ียึดโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันไดแก การสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกท้ังยังไดนำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับท่ี 13  มาเปนกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งดวย 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือนำองคความรูทางวิชาการไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมี

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใหไดมาตรฐาน โดยนอมนำศาสตรพระราชาเปนหลักในการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในชุมชนกลุมเปาหมาย     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง  

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ลงพ้ืนท่ีประชาคม สำรวจความตองการของชุมชนกลุมเพ้ืนท่ีปาหมาย  

2) สรุปผลการลงพ้ืนท่ีประชาคม   
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3) ประสาน/วางแผนการดำเนินงาน  

4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการท่ีวางแผนท้ัง 4 ดาน ดังนี้     

- ดานการพัฒนาทองถ่ิน               - ดานการผลิตและพัฒนาครู              

 - ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา   - ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 421,475.00 บาท   

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนองคความรู และ/หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการรวมกับชุมชน องคความรู 5 

   2. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได 

ครัวเรือน 200 

   3. จำนวนอาจารยของครุศาสตรไดรับการ re-skill  up-skill and new-skill รอยละ 100 

   4. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เขารวมโครงการ โรงเรียน 10 

   5. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 คน 2,000 

   6. จำนวนนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม คน 1,200 

   7. จำนวนนักศึกษา “แกนนำวิศวกรสังคม” นำทักษะและองคความรูไปตอยอดชุมชนจนเกิด คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน ผลิตภัณฑ 10 

   2. รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา รอยละ 15 

   3. รอยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามเกณฑรายชั้นปตามที่มาตรฐานที่ครุสภากำหนด รอยละ 95 

   4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการที่สูงข้ึนกวาปที่ผานมา รอยละ 80 

   5. นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 รอยละ 30 

   6. นวัตกรรมเพ่ือสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของนักศึกษามีการรับรองการนำผลงานไปใชประโยชนหรือการสราง

ผลกระทบทีช่ัดเจนตอสังคม/ชุมชน/ทองถ่ิน 

ผลงาน 5 

   7. ระบบขอมูลตำบลที่สามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินไดไมนอยกวา... รอยละ 15 

เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) ประชาชนในชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาตามโครงการสืบสานศาสตรพระราชา และโครงการตาม

พระราชดำริ 

  2) ชุมชนไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

     ผลกระทบ (Impact)  

ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน และสามารถเปนตนแบบการจัดการตนเองใหกับ

ชุมชนอ่ืนได 
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     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 

  1) ชุมชนมีความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
13

01
44

 

1. คาใชจายโครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565  ถึง วันที่ 

30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดอางทอง 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : รายละเอียด : 

รายละเอียด : คาใชจาย

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน  421,475.00  

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

421,475.00 บาท 

 

421,475.00 0.00 0.00 421,475.00 0.00 

รวม 421,475.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. คาใชจายโครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนา

ทองถ่ิน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

       

       

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและพัมนาทองถ่ิน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน)    

     รหัสโครงการ 6615000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  

กลยุทธท่ี : 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑมาตรฐาน UI GreenMetric และ

พลิกฟนและพัฒนาองคกร สังคม ชุมชนทองถ่ิน ดวยหลักการความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูและสรางภูมิคุมกันรวมกันกับคนภายในสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 4.1 มหาวิทยาลัยเปนผูนำดานการพัฒนาชุมชน สังคม ทองถ่ินอยางยั่งยืนดวยผลการจัดอันดับ 

World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 

Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), KRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี

เขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) (6,750 คะแนน), KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC (Thailand Quality Class) (xx คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

 ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 
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[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ในยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกำหนด

เปาหมาย (Objective) ขอท่ี 4.2 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความล้ำสมัยมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึง

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชน และสังคมท่ียั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart 

Mobility and University of Green Recovery) และขอ 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยมีแผนงาน/โครงการสำคัญ (Project) ขอท่ี 4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 4.2 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดลอม และการจัดการเรียนการสอน

ท่ีทันสมัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4.4 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 

และ 4.5 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ นั้น         

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจ

ในการจัดหาและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสภาพแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย และเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ยกระดับการบริหารจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพพัฒนาการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการในยุคดิจิทัลและรองรับการเปลี่ยนแปลงได

ทันทวงที ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ โครงการบริหารจดัการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทำการจัดหาวัสดุ 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในดานการใหบริการ  

2) เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารและจัดสภาพแวดลอมพรอมใชงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3) เพ่ือใหบริการและอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการ  

5. กลุมเปาหมาย : นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  

6. วิธีการดำเนินงาน 1.จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมนอยกวา 60,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 269,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม รายการ 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด รายการ 1 

เชิงคาใชจาย   

   1. จัดซื้อภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด รายการ 1 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ สิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสภาพแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอน

ท่ีทันสมัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     ผลกระทบ (Impact)  

           มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการเรียนการสอน นักศึกษา 

บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานท่ีบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไว  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

06
02

01
31

 

1. ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ขนาดไมนอย

กวา 60,000 บีทียู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565  30 

กันยายน 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : 1. เปน

เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ

ในการทำความเย็น ขนาดไมต่ำกวา 

60,000 บีทียู 

2. ราคาที่กำหนดเปนราคาที่รวมคา

ติดต้ัง 

3. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่

ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง

ความเย็นและหนวยระบายความรอน 

   จากโรงงานเดียวกัน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 269800 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ขนาดไมนอยกวา 60,000 บีทียู 

ราคา 67450 จำนวน 4 เครื่อง รวม

เปนเงิน 269,800.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 269,800.00 

บาท 

269,800.00 269,800.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 269,800.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ขนาดไมนอยกวา 60,000 บีทียู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซืือครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 

60,000  บีทียู 

เครื่อง 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก        รหสัโครงการ 6615000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.2 พัฒนาผูประกอบการในพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงทางดานอาหาร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)  

 KPI:BB 204 รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา (รอยละ 15) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ  4 ป และ 5 ป เพ่ือใหเปนไปตามโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานอยางตอเนื่องโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน ชุมชุมชนทองถ่ิน ในการขับแคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ท่ีประกอบดวย เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular Green Economy : BCG Economy)   

      

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือศึกษา สำรวจและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของประชาชาชนในชุนชน 

2) เพ่ือสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑใหประชาชนในชุมชน   

3) เพ่ือยกระดับความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดาน BCG ในพ้ืนท่ี ดวยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชนจำนวน 20 ครวัเรือน ในพ้ืนท่ี อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังนอย อำเภอบางปะอิน อำเภอบาง

บาล และอำเภออุทัย 

 

6. วิธีการดำเนินงาน :  

สนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยยึดหลักการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จำนวนกิจกรรมในโครงการฯ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลาย

น้ำ (ครัวเรือนเดิม รอยละ 50 และครัวเรือนใหม รอยละ 50) 

 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนทีไ่ดรับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจในครัวเรือนจำนวน ครัวเรือน 20 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมจากเดิมคิดเปนรอยละ 15 รอยละ 15 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินงานโครงการฯ แลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 95 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน เชิงคาใชจาย รอยละ 95 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

     - ประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังกายใจ สติปญญา อารมณ และสังคม 

     ผลกระทบ (Impact)  

    - ประชาชนในชุมชนไมสามารถเขารวมโครงการไดอยางท่ัวถึงอยางแทจริง เกิดเหตุสภาวการณท่ีไมสามารถควบคุม

ไดเปนเหตุใหการดำเนินงานไมตอเนื่อง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

    - ประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการและไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนายกระดับเศรษฐกิจภายในครัวเรือนจำนวน 

20 ครัวเรือน มีรายไดเพ่ิมจากเดิมรอยละ 15 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
06

01
42

 

1. สำรวจปญหาและ

ความตองการพัฒนา

อาชีพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วังนอย อ.บางปะอิน 

อ.บางบาล อ.อุทัย 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

1. คาใชสอย 1) ถึง 3) = 25,800 บาท 

   1) คาเชาเหมารถ (รวม 8 วัน) =18,500 

บาท  

   2) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 8 วันๆ ละ 

120 บาท  

 = 4,800 บาท 

   3) คาใหขอมูล 25 คนๆ ละ 100 บาท 

 = 2,500 บาท  

2. คาวัสดุ จำนวน 8 ครั้ง = 8,200 บาท 

รายละเอียด :  

1. คาใชสอย 1) ถึง 3) = 25,800 บาท 

   1) คาเชาเหมารถ (รวม 8 วัน) =18,500 

บาท  

   2) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 8 วันๆ ละ 

120 บาท  

 = 4,800 บาท 

   3) คาใหขอมูล 25 คนๆ ละ 100 บาท 

 = 2,500 บาท  

2. คาวัสดุ จำนวน 8 ครั้ง = 8,200 บาท 

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34000 บาท 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
06

02
42

 

2. สงเสริมพัฒนา

ครัวเรือน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วังนอย อ.บางปะอิน 

อ.บางบาล อ.อุทัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

1.คาตอบแทน และคาใชสอย 1) ถึง 5) = 

45,900 บาท  

   1) คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 

ชม.ๆละ 600 บาท จำนวน 3 ครั้ง =10,800 

บาท  

  2) คาเชาเหมารถ (รวม 12 วัน) = 19,500 

บาท  

  3) คาอาหารกลางวัน (ครั้งละ 20 คนๆละ 

100 บาท จำนวน 3 ครั้ง = 6,000 บาท  

 4) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ครั้งละ 20 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35บาท จำนวน 3 ครั้ง 

= 4,200 บาท  

 5) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 9 วันๆ ละ 120 

บาท = 5,400 บาท 2. คาวัสดุ = 192,600 

บาท 

 ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  238,500บาท 

238,500.00 0.00 238,500.00 0.00 0.00 

10
31

04
06

03
42

 

3. สงเสริมพัฒนา

ครัวเรือน ตอยอดอาชีพ

ยกระดับเศรษฐกิจ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วังนอย อ.บางปะอิน 

อ.บางบาล อ.อุทัย 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

1. คาใชสอย 1) ถึง 2 ) = 7,800 บาท  

1) คาเชาเหมารถ (รวม 3 วัน ) =6,000 

บาท  

2) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 120 

บาท = 1,800 บาท  

2. คาวัสดุ = 58,200บาท  

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  66,000 บาท  

 

66,000.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 

10
31

04
06

04
42

 

4. สงเสริมพัฒนา

ครัวเรือน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 

2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วังนอย อ.บางปะอิน 

อ.บางบาล อ.อุทัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด  

1. คาตอบแทน และคาใชสอย : 1) ถึง 5 ) 

=16,300 บาท  

  1) คาตอบแทนวิทยากร 1 

คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท จำนวน 1 

ครั้ง = 3,600 บาท  

2) คาเชาเหมารถ (รวม 3 วัน) =7,500 บาท  

3) คาอาหารกลางวัน (ครั้งละ 20 คนๆละ 

100 บาท จำนวน 1 ครั้ง = 2,000 บาท 

4) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ครั้งละ 20 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35บาท จ านวน 1 ครั้ง 

= 1,400 บาท  

5) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 120 

บาท = 1,800 บาท 

 2. คาวัสดุ = 63,200บาท  

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  79,500บาท  

 

79,500.00 0.00 0.00 79,500.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
06

05
42

 

5. สงเสริมการเกษตร

ปลูกพืชสวนครัวรัว้กิน

ไดเพ่ือสนับสนุนการลด

รายจายภายใน

ครัวเรือน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย. - มิ.ย. 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วังนอย อ.บางปะอิน 

อ.บางบาล อ.อุทัย 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

1. คาใชสอย 1) ถึง 2 ) = 12,800 บาท  

1) คาเชาเหมารถ รวม ( 5 วัน ) = 11,000 

บา ท  

2) คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆ ละ 5 วันๆละ 120 

บาท) = 1,800 บาท  

2. คาวัสดุ = 49,200 บาท  

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น  62,000 บาท  

 

62,000.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 

10
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6. การติดตาม 

ประเมินผล และคืน

ขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ก.ค. - ก.ย. 2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.วังนอย อ.บางปะอิน 

อ.บางบาล อ.อุทัย 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

1. คาใชสอย 1) ถึง 2) = 14,000 บาท  

1) คาเชาเหมารถ (รวม 5 วัน) = 11,000 

บาท  

2) คาเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 120 

บาท = 3,000 บาท  

2. คาวัสดุจ านวน = 6,000 บาท 

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท  

 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวม 500,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. สำรวจปญหาและความตองการ

พัฒนาอาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5 พ้ืนที่ ครั้ง 8 0 0 0 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุนชนตอบแบบสำรวจ คน 80 0 0 0 

2. สงเสริมพัฒนาครัวเรือน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนไดรับ

การสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ 

คน 0 20 0 0 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนมี

รายไดเพ่ิมเจากเดิม 

รอยละ 0 10 0 0 

3. สงเสริมพัฒนาครัวเรือน ตอยอด

อาชีพยกระดับเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนไดรับการสงเสริม

การดูแลสุขภาพกายและใจเพ่ือชีวิตที่สดใส 

คน 0 20 0 0 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนไดรับการ

สงเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจเพ่ือชีวิต

ที่สดใส 

รอยละ 0 85 0 0 

4. สงเสริมพัฒนาครัวเรือน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ไดรับ

ความรู 

คน 0 0 20 0 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนไดรับความรู

ความเขาใจดาน BCG 

รอยละ 0 0 85 0 

5. สงเสริมการเกษตรปลูกพืชสวน

ครัวรั้วกินไดเพ่ือสนับสนุนการลด

รายจายภายในครัวเรือน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนมีสวนรวม

กิจกรรม 

คน 0 0 20 0 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายไดตาม

ตัวชี้วัด 

รอยละ 0 0 10 0 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

6. การติดตาม ประเมินผล และคืน

ขอมูล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนยการเรียนรู

ในสถานศึกษา 

งาน 0 0 0 1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0 0 0 85 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การการเกิดภาวะโรคระบาดและภัยธรรมชาต ิ เรงดำเนินงาน หรือปรับแผนการดำเนินงานใหเปนไปตามขอบเขต

การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน)   รหัสโครงการ 6615000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  

กลยุทธท่ี : 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑมาตรฐาน UI GreenMetric และ

พลิกฟนและพัฒนาองคกร สังคม ชุมชนทองถ่ิน ดวยหลักการความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูและสรางภูมิคุมกันรวมกันกับคนภายในสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนมหาวทิยาลัยท่ีมีความล้ำสมัย มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึง

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชนและสังคมท่ียั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart 

Mobility and University of Green Recovery) 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 

Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 
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[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง ปญญาของแผนดิน 

มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

       เพ่ือใหสอดรับกับพันธกิของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี จึง

ขอเสนอโครงการพัฒนาสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนการดำเนินการเพ่ือพัฒนา สงสริม และ

บริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีความสำคัญตอการเรียนรูในยุคปจจุบัน และเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการ เพ่ือมุง

สูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

พันฒนาหองสมุดดิจิทัลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส สรางนวัตกรรมการบริการใหมีความทันสมัย ในยุคไทยแลนด 4.0 เปน

ศูนยรวมความรูทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความหลากหลาย ทันสมัย และไดมาตรฐาน  

2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการใหบริการสูหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) 

3) เพ่ือเปนแหลงความรูทางดานวิชาการ สงเสริม สนันสนุนการสอนและวิจัย 

4) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการทุกประเภท 

5. กลุมเปาหมาย 

 คณาจารย นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก หนวยงานราชการ/เอกชน และประชาชนท่ัวไป ***(ตอบตาม

การการแบงกลุมลูกคา ตามโครงรางองคกร)** 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือจัดหาหนังสือตำราวิชาการ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนรูปเลม และแบบอิเล็กทรอนิกส 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,300,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. 1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจชองผูใชบริการ ไมนอยกวารอยละ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 6 

เชิงคาใชจาย   

   1. ราคาตอหนวยภายในวงเงินทีกำหนด กิจกรรม 6 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีหลากหลาย ทันสมัย สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน และความตองการ

ของผูใชบริการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการทุกประเภท 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มี

คุณภาพ และไดมาตรฐาน  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
14

01
42

 

1. บำรุงรักษาลิฟตโดยสาร 

จำนวน 1 งาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565- 30 

กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : บำรุงรักษาลิฟต

โดยสาร จำนวน 1 งาน  

เขาดำเนินการ จำนวน 2 งวด 

งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 

        - เดือนมีนาคม 2566  

งวดที่ 2 เดือนเมษายน  

        - กันยายน 2566 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29960 บาท 

29,960.00 0.00 14,980.00 0.00 14,980.00 

10
31

09
14

02
42

 

2. คาบำรุงรักษาหองสมุด

อัตโนมัติ 1 งาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ จำนวน 

1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250000 บาท 

250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
14

03
42

 

3. คาบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : : คาบริการ

หนังสอือิเล็กทรอนกิส จำนวน  

65 รายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 376000 บาท 

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

10
31

09
14

04
42

 

4. คาบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ภาษาไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส  

(E-book) ภาษาไทย  

จำนวน  300 รายการ  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 600000 บาท 

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

10
31

09
14

05
42

 

5. หนังสือตำราวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : หนังสือตำรา

วิชาการ จำนวน 1000 เลม รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 900000 บาท  

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

10
31

09
14

06
42

 

6. วัสดุ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 35 

รายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 144,040 บาท  

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

รวม 2,300,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. บำรุงรักษาลิฟตโดยสาร จำนวน 1 

งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาลิฟต

โดยสารเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลิฟตโดยสารมี

สภาพพรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 1.00 

2. คาบำรุงรักษาหองสมุดอัตโนมัติ 1 

งาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาระบบ

หองสมุดอัตโนมัติเปนไปตามเวลาที่

กำหนด 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบหองสมุด

อัตโนมัติใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

3. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

book) ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) ภาษาอังกฤษ 

เพ่ิมข้ึน 

รายการ 14.00 17.00 17.00 17.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

book) ภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) ภาษาไทย

เพ่ิมข้ึน 

รายการ 75.00 75.00 75.00 75.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. หนังสือตำราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือตำรา

วิชาการเพ่ิมข้ึน 

รายการ 300.00 300.00 300.00 100.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุเพียงพอ

ตอการใชงาน 

รายการ 10.00 10.00 10.00 5.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน)        รหสัโครงการ 6615000008 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  

กลยุทธท่ี : 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑมาตรฐาน UI GreenMetric และ

พลิกฟนและพัฒนาองคกร สังคม ชุมชนทองถ่ิน ดวยหลักการความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูและสรางภูมิคุมกันรวมกันกับคนภายในสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 4.1 มหาวิทยาลัยเปนผูนำดานการพัฒนาชุมชน สังคม ทองถ่ินอยางยั่งยืนดวยผลการจัดอันดับ 

World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66205 โครงการศูนยการเรียนรูเพ่ือเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 

Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน) 

    ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :     

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัย การบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึง

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) นอกจากนี้ยังเปนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงจำเปนตองจัดหาและใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตาม

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสนสนเทศของหนวยงานรัฐ 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

2) เพ่ือสนับสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. กลุมเปาหมาย : อาจารย นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท 1 สิทธิ์      7) บำรุงรักษาครุภัณฑระบบเครือขาย (Core Switch) จำนวน 1 งาน 

2) คาบริการ Cloud Service จำนวน 1 งาน      8) บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log File) จำนวน 1 งาน 

3) บำรุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ชื่อ  9) บำรุงรักษาอุปกรณกระจายสัญญาณแกนหลัก  จำนวน 1 งาน   

  4) คาซอมบำรุงครุภัณฑและอาคารสถานท่ี   10) บำรุงรักษาระบบเครือขายไรสาย จำนวน 1 งาน 

  5) คาวัสดุ                              11) บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall)   

6) บำรุงรักษาระบบเครือขายไรสาย (WIFI) จำนวน 1 งาน  12) บำรุงรักษาระบบเครือขายแกนหลัก จำนวน 1 งาน   

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 3,176,050.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 12 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการดานสารสนเทศ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. ใชงบประมาณตามกรอบวงเงินที่กำหนด กิจกรรม 12 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง  

     ผลกระทบ (Impact)  

           การเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
15

01
42

 

1. ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : าลิขสิทธิ์

โปรแกรม MIcorsof จำนวน 1 

สิทธิ์  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500000 บาท 

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
15

02
42

 

2. คาบริการ Cloud Service 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาบริการ 

Cloud Service จำนวน    1 

งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  73,112 

บาท 

73,112.00 0.00 0.00 0.00 73,112.00 

10
31

09
15

03
42

 

3. บำรุงรักษา domain name 

aru.ac.th 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา 

domain name aru.ac.th 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 856 บาท  

856.00 0.00 0.00 856.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
15

04
42

 

4. คาบำรุงรักษาระบบเครือขายไร

สาย (WiFI) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา

ระบบเครือขายไรสาย (WIFI)  

จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 177970 บาท 

177,970.00 0.00 177,970.00 0.00 0.00 

10
31

09
15

05
42

 

5. คาบำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย (Core Switch) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา

ครุภัณฑระบบเครือขาย (Core 

Switch) จำนวน 1 งาน รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 283,900 บาท 

283,900.00 0.00 283,900.00 0.00 0.00 

10
31

09
15

06
42

 

6. บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูล

จราจรคอมพิวเตอร (Log  File) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา

อุปกรณเก็บขัอมูลจราจร

คอมพิวเตอร จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 133750 บาท 

133,750.00 0.00 133,750.00 0.00 0.00 

10
31

09
15

07
42

 

7. คาบำรุงรักษาอุปกรณกระจาย

สัญญาณแกนหลัก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา

อุปกรณกระจายสัญญาณแกน

หลัก จำนวน 1 งาน รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 288900 บาท 

288,900.00 0.00 288,900.00 0.00 0.00 

10
31

09
15

08
42

 

8. คาบำรุงรักษาระบบเครือขายไร

สาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา

ระบบเครือขายไรสาย จำนวน 1 

งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 285262 บาท 

285,262.00 0.00 285,262.00 0.00 0.00 

10
31

09
15

09
42

 

9. คาบำรุงรักษาระบบรักษาความ

ปลอดภัยของเครือขาย

คอมพิวเตอร(Firewall) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา

ระบบรักษาความปลอดภัยของ

เครือขายคอมพิวเตอร

(Firewall) จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 481500 บาท 

481,500.00 0.00 481,500.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
15

01
04

2 

10. คาบำรุงรักษาระบบเครือขาย

แกนหลัก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบำรุงรักษา

ระบบเครือขายแกนหลัก 

จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 644675 บาท 

644,675.00 0.00 644,675.00 0.00 0.00 

10
31

09
15

01
14

2 

11. คาซอมบำรุงครุภัณฑและ

อาคารสถานที่ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : : คาซอมบำรุง

ครุภัณฑและอาคารสถานที่ 

จำนวน 20 รายการ 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 

10
31

09
15

01
24

2 

12. วัสดุ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ  จำนวน 

17 รายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 156125 บาท 

156,125.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 16,125.00 

รวม 3,176,050.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลิขสิทธิ์โปรแกรม

ไมโครซอฟท 

สิทธิ์ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. คาบริการ Cloud Service ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : คาบริการ Cloud 

Service 

งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

3. บำรุงรักษา domain name 

aru.ac.th 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา domain 

name aru.ac.th 

ชื่อ 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. คาบำรุงรักษาระบบเครือขาย

ไรสาย (WiFI) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาระบบ

เครือขายไรสาย (WiFI) 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษาระบบ

เครือขายไรสาย (WiFI) ทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

5. คาบำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย (Core Switch) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย (Core Switch) 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย (Core Switch) ทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

6. บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูล

จราจรคอมพิวเตอร (Log  File) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาอุปกรณเก็บ

ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log  File) 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษาอุปกรณเก็บ

ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log  File) ให

ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

7. คาบำรุงรักษาอุปกรณกระจาย

สัญญาณแกนหลัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาอุปกรณ

กระจายสัญญาณแกนหลัก 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษาอุปกรณ

กระจายสัญญาณแกนหลักใหทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

8. คาบำรุงรักษาระบบเครือขาย

ไรสาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาระบบ

เครือขายไรสาย 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษาระบบ

เครือขายไรสาย เพ่ือใหระบบเครือขายไรสาย

ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

9. คาบำรุงรักษาระบบรักษา

ความปลอดภัยของเครือขาย

คอมพิวเตอร(Firewall) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาระบบรักษา

ความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร

(Firewall) 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษาระบบรักษา

ความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร

(Firewall) 

งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. คาบำรุงรักษาระบบเครือขาย

แกนหลัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาระบบ

เครือขายแกนหลัก 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษาระบบ

เครือขายแกนหลัก 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

11. คาซอมบำรุงครุภัณฑและ

อาคารสถานที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาซอมบำรุงครุภัณฑและ

อาคารสถานที่ 

รายการ 5.00 10.00 10.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

12. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ รายการ 5.00 5.00 5.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด        รหัสโครงการ 6615000010 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.3 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินดวยระบบฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

เปาหมายท่ี : 2.2 ระบบฐานขอมูลตำบลในจังหวัดเปนจุดศูนยกลางขอมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

ชุมชนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66205 โครงการศูนยการเรียนรูเพ่ือเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ระบบฐานขอมูลตำบลในจังหวัดเปนจุดศูนยกลางขอมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ชุมชนทองถ่ินได

อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทองถ่ิน และทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

ในระยะ20 ปมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมอบหมายใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศดูแลรับผิดชอบโครงการ ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดอางทอง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมของการพัฒนาระบบขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแกคณาจารย และเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

2) เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู จัดการความรู ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ อันนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนาทองถ่ินและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

5. กลุมเปาหมาย : บุคลากรและเจาหนาท่ีทองถ่ิน  

6. วิธีการดำเนินงาน 1. พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวดั 

2. อบรมสงเสริมและประชาสัมพันธขอมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 88,350.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. บุคลากรและเจาหนาที่ทองถ่ิน คน 230 

เชิงคุณภาพ    

   1. บุคลากรและเจาหนาที่ทองถ่ิน จำนวน 230 คนมีความรู ความเขาใจในการนำเสนอขอมูลที่เปนประโยชนใหกับ

ตำบลตางๆ ในจังพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง นำไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตองครบถวน 

คน 230 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินงานโครงการแตลtโครงการ แลวเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 2 

เชิงคาใชจาย   

   1. การดำเนินงานโครงการตางๆ แตละโครงการใชงบประมาณตามประมาณการ กิจกรรม 2 
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11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           คณาจารย บุคลากรและเจาหนาท่ีทองถ่ิน มีความรู ความเขาใจในการนำเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนใหกับ

ตำบลตางๆ ในจังพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง นำไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตองครบถวน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           มหาวิทยาลัยมีระบบขอมูลกลางเก่ียวกับขอมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ระบบขอมูลตำบลท่ีสามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานได ท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง เพ่ือใชขอมูลในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

07
01

01
42

 

1. พัฒนาระบบขอมูลตำบลใน

จังหวัด 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : พัฒนาระบบ

ขอมูลตำบลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อางทอง 

จำนวน 1 ระบบ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19500 บาท 

19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
01

02
42

 

2. อบรมสงเสริมและประชาสัมพันธ

ขอมูลตำบลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อางทอง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาสมนาคุณ

วิทยกร จำนวน 1 คน  ๆ ละ 18 

ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนจำนวน

เงิน 10,800 บาท  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

จำนวน 230 คน ๆ ละ 35 บาท 

เปนจำนวนเงิน 8,050 บาท  

คาวัสดุ จำนวน 1 ครั้ง เปน

จำนวนเงิน 50,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68850 บาท 

68,850.00 0.00 0.00 68,850.00 0.00 

รวม 88,350.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบขอมูล

ตำบลในจังหวัด 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบฐานขอมูลมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมสงเสริมและประชาสัมพันธ

ขอมูลตำบลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมสงเสริมและ

ประชาสัมพันธขอมูลตำบลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมมีความรุ

ความเขาใจขอมูลตำบลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอางทอง มากข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการยุทธศาสตรและการบริการวิชาการเพ่ือทองถ่ิน    

     รหัสโครงการ 6615000011 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.3 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินดวยระบบฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

เปาหมายท่ี : 2.2 ระบบฐานขอมูลตำบลในจังหวัดเปนจุดศูนยกลางขอมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

ชุมชนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66205 โครงการศูนยการเรียนรูเพ่ือเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญา

ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง

ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน นอกจากจะมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการ

สอน การวิจัยแลว การบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ก็เปนภารกิจหลักอยาง

หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการถายถอดองคความรู และเสริมสรางความรู ความเขมแข็งใหกับ

สังคมและประเทศชาติ โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรพัฒนา

ทองถ่ินและการบริการวิชาการแกสังคมมาจนถึงปจจุบัน ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ

ยุทธศาสตรและการบริการวิชาการเพ่ือทองถ่ิน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการ

ยุทธศาสตรและการบริการวิชาการเพ่ือทองถ่ินข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตาม

บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเปนระบบเก็บขอมูลโครงการยุทธศาสตรและการบริการวิชาการเพ่ือ

ทองถ่ิน ใหกับผูบริหาร ไดใชในการกำกับและติดตาม รวมท้ังบุคลากรท่ีดำเนินโครงการตางๆท่ีเก่ียวของไดใช

ประโยชนตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

2) เพ่ือเปนระบบเก็บขอมูลโครงการยุทธศาสตรและการบริการวิชาการเพ่ือทองถ่ิน ใหกับผูบริหาร ไดใชใน

การกำกับและติดตาม รวมท้ังบุคลากรท่ีดำเนินโครงการตางๆท่ีเก่ียวของไดใชประโยชนตอไป 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร บุคลากรรับผิดชอบดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการยุทธศาสตรและการบริการวิชาการเพ่ือทองถ่ิน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 38,525.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปรมิาณ   

   1. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. ชุมชนนำขอมูลระบบบริหารจัดการนำไปใชประโยชน รอยละ 20 

เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 2 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 2 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ระบบขอมูลตำบลท่ีสามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานได ท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง เพ่ือใชขอมูลในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ระบบขอมูลตำบลท่ีสามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานได ท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง เพ่ือใชขอมูลในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ระบบขอมูลท่ีสามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานได ท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยและหนวยงานของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง เพ่ือใชขอมูลในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด 
จำนวน

เงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

07
02

01
42

 

1. จางพัฒนาระบบศูนยการเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางพัฒนา

ระบบศูนยการเรียนรูฯ จำนวน 1 

ระบบ 19500 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19500 บาท 

19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

02
42

 

2. คาใชจายในการบริหารจัดการ

ศูนยการเรียนรูเพ่ือเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 

2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจายในการ

บริหารจัดการศูนยการเรียนรูเพ่ือ

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

จำนวน 1 งาน เปนเงิน 19,025 

บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,025 บาท 

19,025 0.00 1,225 17,800 0.00 

รวม 38,525     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. จางพัฒนาระบบศูนยการเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางพัฒนาระบบศูนย

การเรียนรู 

ระบบ 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบมีขอมูลสำหรับ

การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 

- 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. คาใชจายในการบริหารจัดการ

ศูนยการเรียนรูเพ่ือเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาใชจายในการบริหาร

จัดการศูนยการเรียนรูเพ่ือเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกร        รหัสโครงการ 6616000010 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66206 โครงการพัฒนาชุมชนทองถ่ินตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและ

ตลาด (Damand-Driven) 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 204 รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา (รอยละ 15) 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนท่ีเปาหมายในการดำเนินงานดานการพัฒนาทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง  คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดลงพ้ืนท่ี

เพ่ือใหการบริการทางวิชาการมาอยางตอเนื่อง ประชากรสวนใหญในพ้ืนท่ีเปาหมายประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีมี

ความหลากหลาย  ท้ังดานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว ดังนั้นเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง การสงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดานตางๆ จึงนับวาเปนชองทางหนึ่งท่ีจะ

ทำใหเกษตรกรมีองคความรูท่ีสามารถนำไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามจากการลงพ้ืนท่ี

เพ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชน พบวาเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้น ยังคงประสบปญหาหลายดาน อีกท้ัง

มีความตองการองคความรูใหมๆท่ีสามารถพัฒนาอาชีพใหกาวทันโลกในยุคปจจุบัน เชน การบริหารจัดการ การ

ควบคุมกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของโภค การจัดการสภาพแวดลอมใหถูก

สุขลักษณะของกระบวนการผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีดี รวมท้ังดานชองทางการตลาด เปนตน ดวยเหตุดังกลาวทำ

ใหทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมีหนาท่ีบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชน สอดคลองตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน กร

อปกับความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีตองการใหมีหนวยงานเขามาชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนและสามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีมาตรฐาน สามารถแขงขันทางการตลาดไดและมีผล

การดำเนินงานของกลุมชมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเล็งเห็นวา ใหมีการจัดโครงการ

สงเสริมอาชีพเกษตรกร เพ่ือทำใหคนในชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน และชวยแกไขปญหาทางการเกษตร

ของชุมชนได 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหคนในชุมชนมีองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  

2) เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาด 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนใน จ.พระนครศรอียธุยา/จ.อางทอง จำนวน 40 คน  

6. วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชไรดินเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดปจจุบัน  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

379



10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขาอบรม  (จากพ้ืนที่ 2 ชุมชน) คน 40 

   2. จำนวนองคความรูที่ดำเนินการรวมกับชุมชน  (การปลูกพืชไรดินเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดปจจุบัน) องคความรู 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. -ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของตลาดได รอยละ 5 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเรจ็ตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในการสงเสริมอาชีพเกษตรกร บาท/ตอคน 2,500 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ประชาชนในชุมชนมีองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนในชุมชนสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน 

และตอบสนองความตองการของตลาดได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

08
01

01
42

 

1. กิจกรรมยอยที่ 1 โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชไร

ดินเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของตลาดปจจุบัน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565 - 31/12/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 

คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอยและวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

จำนวน 20 คน ๆละ 2 ม้ือ ๆ ละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท  

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 

คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 

เปนเงิน 1,000 บาท 

- คาพาหนะ (รถตู) จำนวน 1 คัน 

1 วัน ๆละ  2,500 บาท เปนเงิน 

2,500 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 

36,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

08
01

02
42

 

2. กิจกรรมยอยที่ 2 โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชไร

ดินเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของตลาดปจจุบัน จ.อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566-30/09/2566 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 

คน ๆละ 6 ชม. ๆ ละ 1,200 

บาท เปนเงิน  

คาใชสอยและวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

จำนวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 

คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 

เปนเงิน 2,000 บาท 

- คาพาหนะ (รถตู) จำนวน 1 คัน 

1 วัน ๆละ 2,500 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 

36,900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

        

รวม 100,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมยอยที่ 1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การปลูกพืชไรดินเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของตลาดปจจุบัน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

อบรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -ผลผลิตทาง

การเกษตรของชุมชนมีคุณภาพ และ

ตอบสนองความตองการของตลาดได 

รอยละ 5.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมยอยที ่2 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การปลูกพืชไรดินเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของตลาดปจจุบัน จ.อางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : -จำนวนผูเขา

อบรม 

คน 0.00 0.00 0.00 20.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -ผลผลิตทาง

การเกษตรของชุมชนมีคุณภาพ และ

ตอบสนองความตองการของตลาดได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 5.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ไมมี ไมมี 

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริม สนับสนุนดานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 

   ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ป 4     รหสัโครงการ 6616000011 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.2 พัฒนาผูประกอบการในพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงทางดานอาหาร ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวจิัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน กอใหเกิดรายได และชวยแกปญหาการวางงานของประชาชนท่ี

ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 

และเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความ

สามัคคีข้ึนในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามาจำหนายหรือและแลกเปลี่ยนกัน ทำใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนใน

ชุมชน ซ่ึงการดำเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกัน อันสงผลใหสามารถ

แกปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญาได สอดคลองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพ

และขีดความสามารถของกลุมอาชีพและเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได ทำใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนไมมีอาชีพหรือมีรายไดนอย ไดมี

รายไดหรือมีรายไดเสริม ท่ีสามารถดำรงเลี้ยงชีพของตนเองได สนับสนุนกอใหเกิดกลุมอาชีพและกลุมเกษตรกรท่ีมีอยู

ใหไดรับการพัฒนาตอยอด โดยไดนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม มาเปนแนวในการสงเสริมและ

ใหความรูแกประชาชนและไดมีการสงเสริมและจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหลายพ้ืนท่ี เพ่ือ

เปนแหลงเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำใหประชาชนเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางถองแทและสามารถนำกลับไปปรับใชในชีวิตประจำได 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนดานการ

บริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ป 4 ข้ึน เพ่ือสงเสริม สนับสนุนดานการ

บริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเปนโครงการท่ีดำเนินการตอเนื่องตอ

จากปงบประมาณพ.ศ.2565 โดยมีการดำเนินการสงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ท่ี

ดำเนินงานโดยคณะท้ัง 4 คณะ และ 1 สำนัก เพ่ือทำใหการดำเนินงานเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสูการ 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐาน

ราก ป 4 ซ่ึงดำเนินงานโดยคณะท้ัง 4  คณะ และ 1 สำนัก ใหสามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 กำกับติดตามการดำเนินงานของหนวยงานท่ีดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน 5 หนวยงาน 
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6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการจัดโครงการสงเสริม สนับสนุนดานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ป 4 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ครัวเรือน 200 

   2. จำนวนหนวยงานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หนวยงาน 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ รอยละ 15 

   2. รอยละผูที่เขารวมโครงการไดรับความรูและไดรับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ไมนอยกวารอยละ รอยละ 85 

   3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 

   4. รอยละของการนำความรูไปใชประโยชนในการดำเนินชีวิตของผูเขารวมโครงการ  รอยละ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในโครงการสงเสริม สนับสนุนดานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก ป 4 

บาท 120,000 

 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

ป 4 ท่ีดำเนินงานโดยคณะท้ัง 4  คณะ และ 1 สำนัก ใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ   

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนเปาหมายไดความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรูและทักษะท่ีไดรับจากการเขา

รวมโครงการไปใชประโยชนในการดำเนินชีวิตได  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครัวเรือนเปาหมายมีการยกระดับรายไดของครัวเรือนสูงข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
07

01
42

 

1..การขับเคลื่อนโครงการ

สงเสริม สนับสนุนดานการ

บริหารจัดการโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก ป 4 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2565-31/12/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หรือ จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด : 

คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน 

ๆละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

9,000 บาท 

คาใชสอยและวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

60 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆละ 35 บาท 

เปนเงิน 2,100 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม จำนวน 1,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,600 บาท รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 12,600 บาท 

12,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
07

02
42

 

2.. การประชุมติดตามการ

ดำเนินงานโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2565 - 

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หรือ จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอยและวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน 

4 ครั้ง ๆละ 10 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆละ 

35 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท 

1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

10
31

04
07

03
42

 

3. การวิเคราะหขอมูล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/2566 - 

30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หรือ จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

คาตอบแทน จำนวน 6 คน 1 งาน 1 

ครั้ง เปนเงิน 60,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

10
31

04
07

04
42

 

4. การติดตามประเมินผลและ

การสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2566- 30/09/2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หรือ จังหวัดอางทอง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอยและวัสดุ 

- คาทำเลม (ตม4)  จำนวน 1 งาน 1 

ครั้ง เปนเงิน 15,000 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง (ตม 3) จำนวน 5 คน 

10 วัน  ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 

6,000 บาท 

- คาพาหนะ (รถตู) (ตม.3) จำนวน 1 

คัน 10 วัน  ๆละ 2500 บาท เปนเงิน 

25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46000 บาท 

46,000.00 0.00 0.00 31,000.00 15,000.00 

รวม 120,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. 1.การขับเคลื่อนโครงการสงเสริม 

สนับสนุนดานการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ป 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่

เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายการ 200.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละรายไดของ

ครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวม

โครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 15.00 0.00 0.00 0.00 

2. 2. การประชุมติดตามการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนหนวยงานที่

ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละผูที่เขารวม

โครงการไดรับความรูและไดรับการ

พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. 3. การวิเคราะหขอมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่

เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

รายการ 0.00 0.00 0.00 200.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. 4. การติดตามประเมินผลและการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวนหนวยงานที่

ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

รายการ 0.00 0.00 5.00 5.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของการนำ

ความรูไปใชประโยชนในการดำเนินชีวิต

ของผูเขารวมโครงการ  รอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ไมมี ไมมี 

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน    รหัสโครงการ 6616000012 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66201 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน University as a Marketplace 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 201 จำนวนองคความรู และ/หรือนวัตกรรมท่ีดำเนินการรวมกับชุมชน (5 องคความรู) 

KPI:BB 202 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน 

               และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (10 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาท่ีบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง  และสืบเนื่องจาก

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  กรอปกับความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีตองการใหมี

หนวยงานเขามาชวยในการแกปญหาของกลุมผลิตภัณฑจักสาน ซ่ึงผลิตภัณฑเครื่องจักสารจากวัสดุธรรมชาติ ประสบ

ปญหาดานองคความรูตางๆ ท่ีนำมาใชเปนแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องจักสานของ

ชุมชน รวมท้ังผลิตภัณฑดังกลาวยังไมเปนรูจักของกลุมผูบริโภค และมีชองทางในการจัดจำหนายไดนอย ดังนั้นทาง

ชุมชนจึงมีแนวทางท่ีจะตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุม OTOP อยางไรก็ตามการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมตางๆ 

ของกลุมยังมีปญหาดานองคความรูตางๆ ท่ีจะใชประกอบการดำเนินการ จากประเด็นปญหาดังกลาว สถาบันวิจัยและ

พัฒนาจึงเห็นวา โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐสินคาชุมชน OTOP  จะเปนโครงการท่ีสามารถเขาไปแกไขปญหา

ของชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหคนในชุมชนมีองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาแบรนดสินคา และชองทางการจัด

จำหนาย เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมีมาตรฐานและคุณภาพ  

2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมีมาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงข้ึน 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหรือจังหวัดอางทอง จำนวน 100 คน 

6. วิธีการดำเนินงาน ประชุม/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ถายทอดองคความรู 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 323,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขาอบรม คน 100 

   2. จำนวนองคความรูที่ดำเนินการรวมกับชุมชน องคความรู 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาหรือยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน รอยละ 50 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในโครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐสินคาชุมชน บาท 323,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 5 ชุมชน และประชาชนผูเขาอบรมมีองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ การ

พัฒนาแบรนดสินคา และชองทางการจัดจำหนาย เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมีมาตรฐานและคุณภาพ  

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนผูเขาอบรมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมี

มาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงข้ึน  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนผูเขาอบรมมีรายไดจากการจัดจำหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
05

01
42

 

1. โครงการพัฒนาลวดลายและ

รูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมี

ความทันสมัย ตำบลคลองจิก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

12000 บาท 

- คาใชสอย 11800 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 11200 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
05

02
42

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การถายภาพสินคาเพ่ือการจำหนาย 

ตำบลคลองจิก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
05

03
42

 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาด

ออนไลน ตำบลคลองจิก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
05

04
42

 

4. โครงการพัฒนาลวดลายและ

รูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมี

ความทันสมัย ตำบลหันสัง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุกิจกรรม 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  35000 บาท 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
05

05
42

 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การถายภาพสินคาเพ่ือการจำหนาย 

ตำบลหันสัง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
05

06
42

 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาด

ออนไลน ตำบลหันสัง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000  บาท 

17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
05

07
42

 

7. โครงการพัฒนาลวดลายและ

รูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมี

ความทันสมัย ตำบลบางนมโค 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

12000 บาท 

- คาใชสอย 11800 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 11200 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35000  บาท 

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
05

08
42

 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการถายภาพสินคาเพ่ือการ

จำหนาย ตำบลบางนมโค 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

10
31

03
05

09
42

 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาด

ออนไลน ตำบลบางนมโค 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

10
31

03
05

10
42

 

10. โครงการจัดต้ังกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชนตำบลตลาดใหม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

3000 บาท 

- คาใชสอย 6200 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 2800 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  12000 บาท 

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
05

11
42

 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรางผลิตภัณฑชุมชน ตำบล

ตลาดใหม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน  

18000 บาท 

- คาใชสอย 18600 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 9400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46000 บาท 

46,000.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00 

10
31

03
05

12
42

 

12. โครงการจัดต้ังกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชนตำบลบานโพธิ ์

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

3000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 3100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  12000 บาท 

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
05

13
42

 

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรางผลิตภัณฑชุมชน ตำบล

บานโพธิ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

12000 บาท 

- คาใชสอย 23600 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 10400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46000 บาท 

46,000.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00 

รวม 323,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. โครงการพัฒนาลวดลายและ

รูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมี

ความทันสมัย ตำบลคลองจิก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาลวดลายและรูปทรง

ของผลิตภัณฑชุมชนใหมีความทันสมัย 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมโครงการพัฒนาลวดลาย

และรูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมีความ

ทันสมัยไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การถายภาพสินคาเพ่ือการ

จำหนาย ตำบลคลองจิก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การถายภาพสินคาเพ่ือการจำหนาย 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาด

ออนไลน ตำบลคลองจิก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาดออนไลน 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. โครงการพัฒนาลวดลายและ

รูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมี

ความทันสมัย ตำบลหันสัง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาลวดลายและ

รูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมีความทันสมัย 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การถายภาพสินคาเพ่ือการ

จำหนาย ตำบลหันสัง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การถายภาพสินคาเพ่ือการจำหนาย 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาด

ออนไลน ตำบลหันสงั 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาดออนไลน 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. โครงการพัฒนาลวดลายและ

รูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมี

ความทันสมัย ตำบลบางนมโค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาลวดลายและ

รูปทรงของผลิตภัณฑชุมชนใหมีความทันสมัย 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการถายภาพสินคาเพ่ือ

การจำหนาย ตำบลบางนมโค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการถายภาพสินคาเพ่ือการจำหนาย 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาด

ออนไลน ตำบลบางนมโค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการขายผานชองทางตลาดออนไลน 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

10. โครงการจัดต้ังกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชนตำบลตลาดใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดต้ังกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชน 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรางผลิตภัณฑชุมชน ตำบล

ตลาดใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรางผลิตภัณฑชุมชน 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

12. โครงการจัดต้ังกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชนตำบลบานโพธิ ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดต้ังกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชน 

กิจกรรม 0.00 2.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรางผลิตภัณฑชุมชน ตำบล

บานโพธิ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรางผลิตภัณฑชุมชน 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถนำ

ความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมสุขภาวะผูสูงอาย ุ   รหัสโครงการ 6616000013 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาใน

หลวงรัชกาลท่ี 10 อันประกอบดวย 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง - มี

คุณธรรม 3. มีงานทำ - มีอาชีพ 4. เปนพลเมืองท่ีดี มาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับ

ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงคนในชุมชนสวนใหญเปนผูสูงอายุ ทำใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นวาควรใหการ

เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการไปตลอดชวงชีวิต โดยผานการรวมกิจกรรมตางๆ ใหแก

ผูสูงอายุ เพ่ือทำใหผูสูงอายุรูเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของตนเอง สังคม และโลกยุคปจจุบัน และสามารถอยูรวมใน

สังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข จากคำกลาวขางตนสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาวะ

ผูสูงอายุ ข้ึน เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 อัน

ประกอบดวย 4 ประการ ท่ีสามารถเชื่อมโยงนำมาใชในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุไดสงเสริมผูสูงอายุใหเปนพลเมืองดี 

บำเพ็ญประโยชนตอชุมชน มีทัศนคติท่ีดี มีจิตใจดีงามปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการดูแลสุขภาพ

รางกายใหสมบูรณแข็งแรง มีพลังกายพลังใจในการทำกิจกรรมตางๆ มีงานอดิเรกท่ีสามารถนำไปใชประกอบอาชีพได 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 อัน

ประกอบดวย 4 ประการ ท่ีสามารถเชื่อมโยงนำมาใชในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุได 

2) เพ่ือสงเสริมผูสูงอายุใหเปนพลเมืองดี บำเพ็ญประโยชนตอชุมชน 

3) เพ่ือสงเสริมผูสูงอายุใหมีทัศนคติท่ีดี มีจิตใจดีงามปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

4) เพ่ือสงเสริมผูสูงอายุใหมีการดูแลสุขภาพรางกาย  

5) เพ่ือสงเสริมผูสูงอายุใหมีงานอดิเรกทำ สามารถนำไปประกอบอาชีพได 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในจ.พระนครศรีอยุธยาหรือจ.อางทอง จำนวน 250 คน  

6. วิธีการดำเนินงาน ประชุม/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ถายทอกองคความรู 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขาอบรม คน 250 

   2. จำนวนองคความรูที่ดำเนินการรวมกับชุมชน จำนวนองคความรู 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ บาท 200,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           1) ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 อัน

ประกอบดวย 4 ประการ  

2) ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพรางกาย  

3) ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประดิษฐเครื่องแขวน 

4) ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

5) ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ และสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชวีิตของผูสูงอายุ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูสูงอายุสามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) ผูสูงอายุเปนพลเมืองดี คิดดี มีจิตใจดี 

2) ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง และมีความสุข   

 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
08

01
42

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน ธรรมะ

บำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ อยูใกล

ความสุข รุนที่ 1 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 

- คาใชสอย 7600 

- คาวัสดุกิจกรรม 6400 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
08

02
42

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน ธรรมะ

บำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ อยูใกล

ความสุข รุนที่ 2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 7600 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 6400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
08

03
42

 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวย

กิจกรรมแบบบูรณาการ รุนที่ 1 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 7600 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5200 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

04
08

04
42

 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวย

กิจกรรมแบบบูรณาการ รุนที่ 2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 7600 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5200 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

04
08

05
42

 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ดนตรีชะลอวัยอยูใกลความสุข รุน

ที่ 1 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 

10
31

04
08

06
42

 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ดนตรีชะลอวัยอยูใกลความสุข รุน

ที่ 2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

6000 บาท 

- คาใชสอย 5900 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 5100 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 

17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 

10
31

04
08

07
42

 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสงเสริมความเปนไทยดวยการ

ทำเครื่องแขวน รุนที่ 1 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 7600 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 13200 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28000 บาท 

28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

04
08

08
42

 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสงเสริมความเปนไทยดวยการ

ทำเครื่องแขวน รุนที่ 2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 7600 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 13200 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28000 บาท 

28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
08

09
42

 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือ

เสรมิสรางสุขภาพ และสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

9000 บาท 

- คาใชสอย 7600 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 13400 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวม 200,000     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ผูสูงอายุในชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะ

บำรุงใจ อยูใกลความสุข รุนที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาผูสูงอายุใน

ชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ 

อยูใกลความสุข 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ผูสูงอายุในชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะ

บำรุงใจ อยูใกลความสุข รุนที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาผูสูงอายุใน

ชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ 

อยูใกลความสุข 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

สุขภาพผูสูงอายุดวยกิจกรรมแบบบูรณาการ 

รุนที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

ดวยกิจกรรมแบบบูรณาการ 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

สุขภาพผูสูงอายุดวยกิจกรรมแบบบูรณาการ 

รุนที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

ดวยกิจกรรมแบบบูรณาการ 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดนตรี

ชะลอวัยอยูใกลความสขุ รุนที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ดนตรีชะลอวัยอยูใกล

ความสุข 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดนตรี

ชะลอวัยอยูใกลความสุข รุนที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ดนตรีชะลอวัยอยูใกล

ความสุข 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สงเสริมความเปนไทยดวยการทำเครื่อง

แขวน รุนที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การสงเสริมความเปน

ไทยดวยการทำเครื่องแขวน 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

สงเสริมความเปนไทยดวยการทำเครื่อง

แขวน รุนที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การสงเสริมความเปน

ไทยดวยการทำเครื่องแขวน 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสราง

สุขภาพ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ของผูสูงอายุ” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ 

และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ของผูสูงอายุ” 

กิจกรรม 0.00 0.00 3.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม

สามารถนำความรูจากการอบรมไป

ใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา    รหัสโครงการ 6616000014 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66103 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะครูและบัณฑิตครูสูความเปนเลิศ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา และผูเรียน เปนผูท่ีใหการสงเสริม

สนับสนุนและจัดการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และเปนผูชวยสงเสริม 

แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแกผูเรียน ปจจุบันวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วสงผลให

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจำเปนตองหม่ันฝกฝนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ พัฒนาความรูความสามารถท้ังดาน

เนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และถายทอดความรูสูผูเรียนในวิธีตาง ๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด 

มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ อีกท้ังตองเพ่ิมพูนประสบการณในการเรียนรู จากแหลงเรียนรูตาง ๆให

ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง โดยสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดท้ังในและนอก

สถานศึกษา เพ่ือใหรูเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพ่ือเปนการเปดมุมมอง และโลก

ทัศน ใหมใหกับตนเอง และสามารถนำมาถายทอดสูผูเรียนได 

ดังนั้นการพัฒนาความรูความสามารถ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งท่ีจะการ

สงเสริม พัฒนา และยกระดับใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสรางสรรคและพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

และสามารถนำองคความรู ตลอดจนเทคนิค วิธีการ นำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความกาวหนาในวิชาชีพครู 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเล็งเห็นถึงความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดทำ โครงการยกระดับและ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาข้ึน  

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

2) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึน  

5. กลุมเปาหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. วิธีการดำเนินงาน ประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบตัิการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการ คน 30 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขาอบรมสามารถนำความรูจากการอบรมไปใชประโยชน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในการดำเนินกิจกรรม บาท 100,000 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไดรับการพัฒนาความรูดานตางๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที

ไดรับองคความรู เทคนิคตางๆจากการไดเขารวมโครงการ 

     ผลกระทบ (Impact) 

           ครูและบุคลากรทีไดรับองคความรู เทคนิคตางๆจากการไดเขารวมโครงการ แลวนำไปประยุคใชในการพัฒนา

ตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถนำไปถายทอดใหกับผูเรียนได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           เปนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนมืออาชีพ เกิดความกาวหนาในวิชาชีพครู  และสามารถพัฒนา

นักเรียนใหมีคุณภาพ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
03

01
42

 

1. การอบรม ยกระดับและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 5100 บาท 

- คาวัสดุกิจกรรม 12700 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  25000  บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
03

02
42

 

2. การอบรม ยกระดับและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 5100 บาท  

- คาวัสดุกิจกรรม 12700 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
03

03
42

 

3. การอบรม ยกระดับและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 5100 บาท  

- คาวัสดุกิจกรรม 12700 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

10
03

04
42

 

4. การอบรม ยกระดับและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา/จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

7200 บาท 

- คาใชสอย 5100 บาท  

- คาวัสดุกิจกรรม 12700 บาท 

ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 100,000.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การอบรม ยกระดับและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม ยกระดับ

และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. การอบรม ยกระดับและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม ยกระดับ

และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. การอบรม ยกระดับและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม ยกระดับ

และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. การอบรม ยกระดับและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม ยกระดับ

และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมสามารถ

นำความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยาเพ่ือการพัฒนาสู่ผ้าไทย     ร่วมสมัย” 
ชุมชนบ้านใหญ่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   รหัสโครงการ 6617000004 

 
ความสอดคล้องของโครงการ 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที ่: ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการนำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ : 2.2 พัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมายที ่: 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการสร้างมูลค่าทุนชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  66201 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดที่ : KRs 201 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
  KPI:BB 201 จำนวนองค์ความรู้ และ/หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน (5 องค์ความรู้) 
 KPI:BB 202 ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่สูงขึ้น (10 ผลิตภัณฑ์) 
 
ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

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

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

 
3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยในปี พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา” โดยมีผลการดำเนินงาน ได้แก่ ผ้าลายอย่าง “จุฬาพัสตร์” ซึ่งเป็น
ผ้าลายอย่างท่ีได้รับการพัฒนามาจากผ้าลายอย่างโบราณที่ใช้เป็นผ้าห่อคัมภีร์ที่วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการเกิดความต่อเนื่อง สถาบันอยุธยาศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และเสริมสร้างโอกาสทางการตลาด จึงได้จัด
ให้มีโครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยาเ พ่ือการพัฒนาสู่ผ้าไทยร่วมสมัย” ชุมชน
บ้านใหญ่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาเดิม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นแรงผลักดัน 
อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เสริมสร้างรายได้และเศรษฐกิจในระดับชุมชน  
 
4. วัตถุประสงค์ 
     1) เพ่ือบูรณาการการงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น   
     2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     3) เพ่ืออนุรักษ์ และยกระดับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในพ้ืนที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     4) เพ่ือสร้างกลไกการทำงานโดยการบูรณาการศาสตร์และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในท้องถิ่น 
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6. วิธีการดำเนินงาน  
1) กิจกรรม ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไทยร่วมสมัย เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ (ไตรมาส 1) 
2) กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

          ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อการพัฒนาสู่ผ้าไทยร่วมสมัย” (ไตรมาส 1)  
3) กิจกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัย (ไตรมาส 2) 
4) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยร่วมสมัย (2 วัน)  
   (ไตรมาส 2) 
5) กิจกรรม ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์ (ไตรมาส 3) 
6) กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาช่องทางการค้า กลยุทธ์ทางการตลาด และความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ไตรมาส 3) 
7) กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 241,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน เรื่อง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน ผลิตภัณฑ์ 1 
   2. ชุมชนมีองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน เรื่อง 1 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไทยร่วมสมัย เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ เรื่อง 1 
   2. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญา 

ครั้ง 1 

   3. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัย งาน 1 
   4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยร่วมสมัย ครั้ง 1 
   5. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์ งาน 1 
   6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนาช่องทางการค้า กลยุทธ์ทางการตลาด และความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้ง 1 
   7. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เรื่อง“ผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อการพัฒนาสู่ผ้าไทยร่วมสมัย ครั้ง 1 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
            ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์  
     ผลกระทบ (Impact)  
           ชุมชนมีองค์ความรู้เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 1 เรื่อง 
     ผลลัพธ์ (Outcome)  
           ชุมชนสามารถอนุรักษ์และยกระดับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 
รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 

จำนวน
เงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
06

01
42

 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผ้าไทยร่วมสมัย เพื่อพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565 - 30 
กันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าจ้างเก็บรวบรวม
ข้อมูล จำนวน 3 คน ๆ ละ 6,000 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำเล่มเอกสารข้อมูล เป็นเงิน 
6,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 
* หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
06

02
42

 

2. ถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับแนวทาง
ในการพัฒนาและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565-30 
กันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผัก
ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 20 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ 1 
มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,500 บาท 
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
06

03
42

 

3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไทยร่วมสมัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565-30 
กันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก
ผ้าไทยร่วมสมัย เป็นเงิน 13,000 บาท 
- ค่าจ้างผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จากผ้าไทยร่วมสมัย เป็นเงิน 55,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท 
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 

10
31

03
06

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาผ้าไทยร่วมสมัย  
(2 วัน) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565-30 
กันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผัก
ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 2 คน จำนวน 2 วันๆ ละ 6 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 
บาท 
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ 2 
มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน จำนวน 2 วันๆ ละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุฝึกอบรม เป็นเงิน  20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,200 บาท 
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

46,200.00 0.00 46,200.00 0.00 0.00 
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รหัส 
12 

หลัก 
ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด 

จำนวน
เงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

03
06

05
42

 

5. ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
พร้อมตราสินค้า และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565-30 
กันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
พร้อมตราสินค้า เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่าจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อม
ตราสินค้า เป็นเงิน  46,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท 
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

66,000.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 

10
31

03
06

06
42

 

6. อบรมเพื่อพัฒนาช่องทาง
การค้า กลยุทธ์ทางการตลาด 
และความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565-30 
กันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผัก
ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน  1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ 1 
มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 
2,500 บาท เป็นเงิน  2,500 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นเงิน  2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท 
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 

10
31

03
06

07
42

 

7. ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
เรื่อง“ผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อ
การพัฒนาสู่ผ้าไทยร่วมสมัย” 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2565-30 
กันยายน 2566 
สถานที่ดำเนินการ 
   ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผัก
ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ 1 
มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม  
เป็นเงิน 1,500 บาท 
ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,800  บาท 
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

12,800.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 

รวม 241,000     

 
 
 
 

407



13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2565 ปี 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไทย
ร่วมสมัย เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีองค์ความรู้เพื่อ
เป็นฐานในการพัฒนา และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. ถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
และต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม คน 20.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย
ร่วมสมัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
ชุมชน 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน 

งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
และต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้า
ไทยร่วมสมัย (2 วัน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม คน 0.00 20.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

5. ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อม
ตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
พร้อมตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

6. อบรมเพื่อพัฒนาช่องทางการค้า 
กลยุทธ์ทางการตลาด และความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

7. ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เรื่อง
“ผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อการพัฒนา
สู่ผ้าไทยร่วมสมัย” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม คน 0.00 0.00 20.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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